Szanowni Paƒstwo
Niniejsza publikacja jest efektem rozstrzygni´cia drugiej edycji konkursu Dobre Praktyki
na projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej
osób niepe∏nosprawnych, zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe. Istotà konkursu by∏o zidentyfikowanie najlepszych dzia∏aƒ ukierunkowanych na adaptacj´, aktywizacj´ i integracj´ na rynku pracy osób niepe∏nosprawnych ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci. Konkurs sprzyja∏ wymianie doÊwiadczeƒ i prezentacji rozwiàzaƒ, które majà na celu upowszechnianie wÊród organizacji na
rzecz osób niepe∏nosprawnych i samorzàdów dzia∏aƒ s∏u˝àcych zwi´kszaniu aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych.
Wy∏onieni w tegorocznym konkursie laureaci to autorzy i wykonawcy 10 projektów, którzy
wypracowali okreÊlony model post´powania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych. WartoÊcià tych projektów jest kompleksowoÊç oddzia∏ywania na ró˝ne sfery ˝ycia
osób niepe∏nosprawnych – obejmujà dzia∏ania skierowane zarówno do samych niepe∏nosprawnych, ich rodzin jak i otoczenia.
Liczne przyk∏ady pochodzàce z obserwacji ˝ycia codziennego Êwiadczà, ˝e organizacje pozarzàdowe, jako tzw. trzeci sektor, odgrywajà coraz wa˝niejszà rol´ w dzia∏aniach na rzecz osób
niepe∏nosprawnych. Dzi´ki nim prze∏amywane sà negatywne stereotypy, podnosi si´ poziom
ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa na temat osób niepe∏nosprawnych, ich praw, potrzeb, mo˝liwoÊci
i wk∏adu w ˝ycie zawodowe i spo∏eczne. Laureaci konkursu dzia∏ajà w Êrodowisku osób niepe∏nosprawnych od wielu lat, dlatego te˝, znajàc potrzeby tych osób, mogà sprawnie realizowaç
zadania w obszarze wyrównywania szans i je wspomagaç, skutecznie promowaç i poszukiwaç
nowych rozwiàzaƒ.
Mam nadziej´, ˝e promocja dobrych praktyk w ró˝nych regionach naszego kraju zainspiruje Paƒstwa do podejmowania dalszych wyzwaƒ i tym samym przyczyni si´ do bardziej dynamicznych i efektywnych dzia∏aƒ na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych.
Zach´cam do lektury i korzystania z doÊwiadczeƒ zwyci´zców konkursu.
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Pe∏nomocnik Rzàdu do Spraw
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Szanowni Paƒstwo
Niniejsza publikacja zawiera szczegó∏owy opis zrealizowanych przez organizacje pozarzàdowe przedsi´wzi´ç z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych, które zosta∏y wyró˝nione w II konkursie og∏oszonym przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
w ramach realizacji projektu „Dobre Praktyki” Dzia∏anie 1.4 schemat b).
Podobnie, jak w poprzedniej publikacji, znajdà w niej Paƒstwo charakterystyk´ realizowanego przedsi´wzi´cia, opisy podejmowanych dzia∏aƒ oraz zak∏adanych i osiàganych wskaêników.
Ze szczególnym zainteresowaniem czytelników w poprzedniej publikacji spotka∏o si´ zamieszczenie konkretnych danych finansowych, takich jak bud˝ety przedsi´wzi´ç z podzia∏em na poszczególne koszty rodzajowe. Równie˝ i tym razem ich nie zabraknie.
Zebrane w niniejszej publikacji doÊwiadczenia organizacji pozarzàdowych realizujàcych
przedsi´wzi´cia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z ró˝nymi rodzajami i stopniami niepe∏nosprawnoÊci s∏u˝à pog∏´bieniu posiadanej wiedzy, umo˝liwiajàc Paƒstwu dostosowanie projektów
do lokalnych potrzeb.
Z powa˝aniem
Roman Sroczyƒski
Prezes Zarzàdu
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych

Konkurs rozstrzygni´ty

Dziesi´ç najlepszych przedsi´wzi´ç
z zakresu rehabilitacji zawodowej
osób niepe∏nosprawnych
II EDYCJA KONKURSU
ROZSTRZYGNI¢TA
29 maja 2006 roku w warszawskim hotelu
„Lord” odby∏a si´ uroczysta konferencja, w trakcie
której laureaci II konkursu na najlepsze przedsi´wzi´cia z zakresu rehabilitacji zawodowej otrzymali z ràk Zast´pcy Prezesa Zarzàdu PFRON Tomasza Bujaka i Dyrektora Generalnego PFRON Janusza Trzciƒskiego okolicznoÊciowe statuetki.
Konferencja, w trakcie której przedstawiciele organizacji pozarzàdowych zostali uhonorowani
okolicznoÊciowymi statuetkami za najlepsze przedsi´wzi´cia z zakresu rehabilitacji zawodowej, zosta∏a zorganizowana w ramach realizacji projektu „Dobre Praktyki” SPO RZL Dzia∏anie 1.4 schemat b).
Zgodnie z projektem og∏oszony zosta∏ przez PFRON
drugi konkurs na najlepsze przedsi´wzi´cia z zakresu rehabilitacji zawodowej zrealizowane przez organizacje pozarzàdowe. Komisja konkursowa z∏o˝ona
z przedstawicieli Biura Pe∏nomocnika Rzàdu ds.
Osób Niepe∏nosprawnych, Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych i Polskiego
Forum Osób Niepe∏nosprawnych dokona∏a wyboru
dziesi´ciu najlepszych przedsi´wzi´ç kierujàc si´
przy wyborze nast´pujàcymi kryteriami:

Kursy komputerowe
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– kwalifikowalnoÊcià przedsi´wzi´cia,
tj. spe∏nienie warunków uczestnictwa
w konkursie (przedsi´wzi´cie zrealizowane
przez organizacj´ pozarzàdowà z zakresu
rehabilitacji zawodowej),
– nowatorstwem projektu w Polsce,
– stopniem trudnoÊci w realizowaniu
przedsi´wzi´cia,
– mo˝liwoÊcià multiplikacji, polegajàcà na wypracowaniu modelu post´powania i opracowaniu go,
– kompleksowoÊcià, polegajàcà na
pe∏noetapowoÊci post´powania (wyszukiwanie, szkolenie, zatrudnienie, wspieranie) i kompleksowoÊci stref oddzia∏ywania
(rodzina osoby niepe∏nosprawnej, osoba
niepe∏nosprawna, Êrodowisko w pracy),
– efektywnoÊcià, polegajàcà na trwa∏oÊci, ciàg∏oÊci i osiàgni´ciu za∏o˝eƒ.
Laureatami II konkursu zosta∏o dziesi´ç organizacji pozarzàdowych, które zrealizowa∏y najlepsze przedsi´wzi´cia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych:
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●

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie
Psychiczne”,
● Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o
w Rymanowie,
● Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o
w Ko∏obrzegu,
● Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym – Zarzàd
G∏ówny,
● Fundacja Fuga Mundi,
● Polski Zwiàzek Niewidomych Okr´g
Ma∏opolski,
● Polski Zwiàzek G∏uchych Oddzia∏
¸ódzki,
● Âlàskie Stowarzyszenie Edukacji
i Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
„Akcent”, Towarzystwo Opieki nad
Ociemnia∏ymi w Laskach,
● Caritas Diecezji Toruƒskiej
(Grudziàdzkie Centrum Caritas),
● Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi
w Laskach.

Konkurs rozstrzygni´ty

PFRON zaprasza na cykl seminariów
W ramach realizacji projektu „Dobre Praktyki” w okresie od sierpnia 2006 r. do
listopada 2006 r. zostanie zorganizowany II cykl 19 ogólnopolskich seminariów, podczas których przedstawiciele organizacji pozarzàdowych b´dà mogli szczegó∏owo zapoznaç si´ z wybranymi przedsi´wzi´ciami.
Zainteresowanych udzia∏em w seminariach prosimy o kontakt z przedstawicielami organizatora – Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. w Warszawie.
Anna Ró˝ycka, Leszek Dzi´gielewski
tel. (022) 551 74 37, 46 fax (022) 551 74 13
e-mail: a_rozycka@grupasienna.pl, dziegielewski@grupasienna.pl
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„U Pana Cogito”
Pensjonat i Restauracja dzia∏ajàce
jako Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej

Stowarzyszenie Rodzin
„Zdrowie Psychiczne”
30-318 Kraków
ul. Ba∏uckiego 6
tel./fax (012) 269 72 02
e-mail: biuro@pcogito.pl
www.pcogito.pl
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Rys historyczny organizacji
Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” powsta∏o z inicjatywy rodzin osób z problemami psychicznymi. Dzia∏a od 1985 roku, zosta∏o
zarejestrowane i uzyska∏o osobowoÊç prawnà
w 1990 roku. Jest zrzeszone w Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Obecnie
Stowarzyszenie liczy 100 cz∏onków i sympatyków.
Swojà siedzib´ ma przy ul. Ba∏uckiego 6
w Krakowie, jego dzia∏alnoÊç obejmuje rodziny
pacjentów z Ma∏opolski, udziela tak˝e wsparcia

i konsultacji rodzinom z ca∏ej Polski, pomagajàc
w tworzeniu nowych stowarzyszeƒ i klubów.
Stowarzyszenie jest cz∏onkiem Zwiàzku Stowarzyszeƒ Rodzin i Opiekunów Osób Chorych
Psychicznie POLFAMILIA z siedzibà w Toruniu,
gdzie aktywnie uczestniczy w wydawaniu kwartalnika „Polfamilia”: przekazuje artyku∏y, relacje,
informacje i prezentacje ró˝nych wydarzeƒ z ˝ycia
cz∏onków stowarzyszenia i podopiecznych. Stowarzyszenie nale˝y tak˝e do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego z siedzibà
w Warszawie. Cz∏onek Zarzàdu naszego Stowarzyszenia jest cz∏onkiem Zarzàdu Koalicji – bierze
udzia∏ w ró˝nych formach jej dzia∏alnoÊci i wyst´puje na licznych konferencjach.

Opis przedsi´wzi´cia
Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej „U Pana Cogito” zatrudnia 21 (14 etatów) osób niepe∏nosprawnych ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci oraz 9 osób (7 etatów) w dzia∏alnoÊci
obs∏ugowo-rehabilitacyjnej.
Osoby niepe∏nosprawne zatrudnione sà – w zale˝noÊci od indywidualnych mo˝liwoÊci i potrzeb –
w wymiarze od 0,55 do 0,8 etatu.
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Zak∏ad prowadzi dzia∏alnoÊç hotelowà i gastronomicznà. Obs∏uguje przyj´cia okolicznoÊciowe.
Osoby niepe∏nosprawne pracujà tu we
wszystkich dzia∏ach zak∏adu: poczynajàc od recepcji poprzez pomoce kuchenne, pokojowe,
ogrodników, a na ksi´gowoÊci koƒczàc.
Od poczàtku realizacja przedsi´wzi´cia skupiona by∏a na trzech kierunkach. Pierwszy z nich
to stworzenie sieci wsparcia dla organizujàcej si´
firmy, czyli kontaktów i wspó∏pracy na poziomie
lokalnym, pozyskania do wspó∏pracy osób i instytucji, które s∏u˝y∏yby wsparciem i radà na ró˝nych
etapach rozwoju projektu: w zakresie badania
rynku, marketingu, sporzàdzania biznesplanu czy
udzielania porad prawnych. Takie wzmocnienie
to˝samoÊci firmy i Stowarzyszenia by∏o bardzo
istotnym elementem, zw∏aszcza z uwagi na fakt,
˝e dotychczasowa dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia
opiera∏a si´ na doraênej pracy spo∏ecznej cz∏onków, skupionej g∏ównie na udzielaniu wsparcia
i zacieÊnianiu wi´zi pomi´dzy spotykajàcymi si´
rodzinami i osobami chorymi, a wkroczenie na rynek, ma∏o znanym doÊwiadczeniem.
Drugim wa˝nym kierunkiem by∏o pozyskiwanie funduszy na realizacj´ przedsi´wzi´cia,
zw∏aszcza w sytuacji, kiedy przyznany na lata
2000-2002 grant pokrywa∏ koszty administracyjne i zapewnia∏ finansowanie tylko 20% kosztów
inwestycyjnych. Du˝e znaczenie mia∏a tu wspó∏praca z gminà Kraków, która przekaza∏a na ten
cel nieruchomoÊç wraz z dzia∏kà w dogodnym dla
tego typu dzia∏alnoÊci punkcie miasta. Pozyskiwanie funduszy odbywa∏o si´ z bardzo wielu êróde∏: sponsorowania, grantów, korzystania z funduszy rzàdowych.
Bardzo du˝y wk∏ad wnios∏o tu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Ârodowiskowej oraz dzia∏ajàcy w nim profesjonaliÊci
z dziedziny psychiatrii.
Trzecim kierunkiem w realizacji przedsi´wzi´cia by∏o opracowanie i realizacja programu rehabilitacyjnego przygotowujàcego przysz∏ych pracowników oraz anga˝owanie osób po kryzysach
psychicznych w t´ dzia∏alnoÊç. Program ten skonstruowany zosta∏ wokó∏ rozwijania wiedzy i umiej´tnoÊci niezb´dnych na rynku us∏ug turystycznych. Organizowane by∏y kursy gastronomiczne,
obs∏ugi klienta, praktyki i sta˝e w krakowskich hotelach i kawiarniach. Cenne by∏y te˝ kursy obs∏ugi
komputera, zaj´cia z marketingu, zaj´cia z prac
ogrodniczych. Zaj´cia te odbywa∏y si´ przy wspó∏pracy krakowskich hoteli Holiday Inn i Regent, Ka-
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wiarni Fundacji „Hamlet” i Warsztatów Terapii Zaj´ciowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Ârodowiskowej. W grupie rehabilitacyjnej uczestniczy∏o ok. 40 osób po przebytej
chorobie psychicznej, z których 15 znalaz∏o zatrudnienie w pensjonacie. Pozosta∏e mia∏y mo˝liwoÊç podniesienia swoich kompetencji, nabycia
nowych umiej´tnoÊci czy pracy nad strukturà dnia
i drobnymi zadaniami. MieliÊmy okazj´ zaobserwowaç, jak perspektywa pracy wp∏ywa na zaanga˝owanie i pobudza mo˝liwoÊci rozwojowe osób po
kryzysach psychicznych uczestniczàcych w rehabilitacji. Stali si´ oni samodzielnymi, odpowiedzialnymi pracownikami, z których cz´Êç za jakiÊ
czas b´dzie zdolna podjàç prac´ poza zatrudnieniem chronionym. Grupa rehabilitacyjna mia∏a
charakter otwarty, ka˝dy uczestnik mia∏ mo˝liwoÊç indywidualnego doboru planu zaj´ç pod kontem w∏asnych mo˝liwoÊci, zainteresowaƒ i potrzeb.
Przedsi´wzi´cie to jest modelem wspó∏pracy
pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi, samorzàdowymi i rzàdowymi. Sà to m.in.: Miejski
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, Gmina Kraków, Gmina Edynburg, partnerzy
niemieccy: „Initiative und Leistung“, Nassauische
Sparkasse, Aktion der Ev. Kirchen „Hoffnung
für Osteuropa“, Rheinische Hilfsgemeinschaft
oraz wielu innych darczyƒców i organizacji, które
poza wsparciem finansowym w∏àczy∏y si´ w dzia∏ania organizacyjne, logistyczne i doradcze.
Wa˝nym elementem w tworzeniu i dzia∏aniu
firmy spo∏ecznej by∏a Spo∏eczna Rada Nadzorcza,
do której zaproszono przedstawicieli biznesu, organizacji bran˝owych, mediów i decydentów.
Cz∏onkowie Spo∏ecznej Rady s∏u˝yli wsparciem
i swoim doÊwiadczeniem w rozwiàzywaniu problemów i podejmowaniu decyzji strategicznych.
Zak∏adamy, ˝e zaanga˝owane w prac´ Rady osoby b´dà przez wiele lat towarzyszy∏y dzia∏alnoÊci
pensjonatu, gdy˝ poza spo∏ecznà misjà przedsi´wzi´cia musi ono konkurowaç na rynku us∏ug turystycznych i utrzymywaç liczàcà si´ pozycj´
w bran˝y. Wypracowanie takich umiej´tnoÊci pozwoli firmie byç samodzielnà, dajàcà godne zarobki osobom chorym psychicznie – najbardziej
marginalizowanej i ubogiej grupie spo∏ecznej.
Jako prawnà form´ dzia∏ania istniejàcà
w warunkach polskich, najbardziej zbli˝onà do
idei firmy spo∏ecznej wybraliÊmy status Zak∏adu
AktywnoÊci Zawodowej, który zabezpiecza dota-

cje do prowadzonej dzia∏alnoÊci zwiàzanej z obowiàzkiem zatrudniania a˝ 70% osób ze znacznym
stopniem niepe∏nosprawnoÊci. Nak∏ada to na organizatora dodatkowe obowiàzki i obostrzenia,
jednak zdecydowaliÊmy si´ na to po przeanalizowaniu potrzeb rynku i naszych mo˝liwoÊci konkurowania. Wg definicji i doÊwiadczeƒ europejskich
w firmie spo∏ecznej zatrudnienie osób niepe∏nosprawnych wynosi 30 do 40% ogó∏u zatrudnionych, czyli dwukrotnie mniej ni˝ w przepisach
prawnych regulujàcych dzia∏anie Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej, a zmniejszenie tych proporcji

jest podstawowym wyzwaniem legislacyjnym,
dà˝àcym do zachowania zdolnoÊci konkurowania
na rynku, przy niewielkim wsparciu rzàdowym
z jednoczesnym zachowaniem misji firmy.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Pomys∏ stworzenia firmy spo∏ecznej „hotel
w Krakowie” powsta∏ w ramach wspó∏pracy pomi´dzy miastami bliêniaczymi Krakowem i Edynburgiem. Przedstawiciele organizacji pozarzàdowych, samorzàdu i krakowskich uczelni podczas
wizyty w Edynburgu zapoznali si´ z kilkoma przedsi´wzi´ciami dzia∏ajàcymi wg idei firm spo∏ecznych. Takie firmy od wielu ju˝ lat dzia∏ajà w Wielkiej Brytanii, Niemczech, W∏oszech czy Holandii.
W Edynburgu od ponad 10 lat swojà dzia∏alnoÊç
prowadzi pensjonat Six Mary’s Place, w którym
pracujà osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub innymi trudnoÊciami na rynku pracy. Wobec
ogromnej potrzeby tworzenia chronionych miejsc
pracy dla osób chorych psychicznie, przy jednoczesnym zachowaniu orientacji rynkowej powsta∏
projekt stworzenia w Krakowie firmy spo∏ecznej.
Organizacja pozarzàdowa z Edynburga Community Enterprise Limited wraz ze Stowarzyszeniem
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Rodzin „Zdrowie Psychiczne” z Krakowa oraz Towarzystwem Przyjació∏ Niepe∏nosprawnych z ¸odzi wystàpi∏y ze wspólnym grantem do brytyjskiej
loterii National Lottery Charities Board, w celu pozyskania funduszy na zapoczàtkowanie rozwoju
idei firm spo∏ecznych w Polsce i rozpocz´cie prac
inwestycyjnych nad konkretnymi projektami.
Szkockie i niemieckie organizacje pozarzàdowe
dzieli∏y si´ swoimi doÊwiadczeniami.
DoÊwiadczenia te i pierwsze fundusze pozwoli∏y na zapoczàtkowanie realizacji projektu.

Okres realizacji
Przedsi´wzi´cie obejmowa∏o okres od stycznia 2000 roku do czerwca 2003 roku.

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie
zosta∏o zrealizowane
Kraków, w du˝ej mierze ze wzgl´du na turystyczno-rekreacyjny charakter.
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Uzasadnienie potrzeby
realizacji przedsi´wzi´cia
Prowadzone przez Katedr´ Psychiatrii CMUJ
badania naukowe nad jakoÊcià ˝ycia osób chorych
psychicznie wyraênie wykazujà, ˝e osoby chorujàce, które posiadajà prac´ i struktur´ dnia o wiele
rzadziej i krócej podlegajà rehospitalizacji z powrotu nawrotu choroby, majà lepszà samoocen´,
sà bardziej samodzielne i niezale˝ne. Zatem poÊrednie koszty leczenia i korzystania z pomocy
spo∏ecznej w pe∏ni przek∏adajà si´ na korzyÊci p∏ynàce z utrzymywania przez paƒstwo wspieranego
zatrudnienia. WartoÊç, jakà daje praca dla osób
niepe∏nosprawnych z powodu choroby psychicznej mierzona jest miarà jakoÊci ich ˝ycia i funkcjonowania w Êrodowisku.
Bez wàtpienia, wszystkim naszym pracownikom praca daje poczucie si∏y, poczucie w∏asnej
wartoÊci, poczucie bycia potrzebnym, poczucie
godnoÊci, daje szanse na bycie zdrowszym.
Wsparcie w formie aktywizacji zawodowej
i prowadzenia rehabilitacji w naturalnych warunkach pracy stwarza przede wszystkim mo˝liwoÊci
bezpoÊredniego kontaktu osób niepe∏nosprawnych
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z goÊçmi i klientami. Satysfakcjonujàcy kontakt
obu stron: goÊcia i pracownika niepe∏nosprawnego stwarza naturalne sytuacje do zmiany postaw
spo∏ecznych wobec osób z chorobami psychicznymi, osobom niepe∏nosprawnym zaÊ daje satysfakcj´, wzmacnia poczucie w∏asnej wartoÊci.
Mo˝liwoÊç uzyskiwania wynagrodzenia poprawia
status materialny i pozwala na pe∏niejsze uczestnictwo w ˝yciu spo∏ecznym, rodzinnym, gospodarczym. Z osoby pozostajàcej na rencie lub zasi∏ku stajà si´ osobami przyczyniajàcymi si´ do powi´kszania dochodu, p∏acàcymi podatki.

Sposób rekrutacji uczestników
Rekrutacj´ prowadzono w oparciu o powo∏anà w tym celu grup´ rehabilitacyjnà, z którà pracowali specjaliÊci z dziedziny psychiatrii i pomocy spo∏ecznej ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Ârodowiskowej. Do grupy kierowano osoby uczestniczàce w warsztatach
terapii zaj´ciowej w Krakowie, a tak˝e pacjentów
poradni zdrowia psychicznego oraz osoby wyznaczone przez stowarzyszenia dzia∏ajàce na rzecz
osób chorujàcych psychicznie. Z 30 osób uczestniczàcych w zaj´ciach grupy rehabilitacyjnej 15
osób zosta∏o zatrudnionych.
Równolegle z zaj´ciami prowadzonymi
w grupie rehabilitacyjnej przebiega∏y prace organizacyjne i budowlane.

Monitoring uczestników
Realizacja projektu podlega∏a ewaluacji, zaÊ
na etapie przygotowania pracowników i zatrudnienia prowadzone by∏y indywidualne oceny rozwoju umiej´tnoÊci oraz kompetencji spo∏ecznych
i zawodowych pod kàtem podejmowanych aktywnoÊci, motywacji i zaanga˝owania w ˝ycie
grupy, utrzymywanie kontaktu z grupà.

Czy przedsi´wzi´cie
jest kontynuowane
Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej sta∏ si´ miejscem sta˝y zawodowych dla osób chorujàcych
psychicznie, wzmocni∏ ide´ i rozwój gospodarki
spo∏ecznej. Zapoczàtkowa∏ stworzenie kolejnej
firmy spo∏ecznej „Cogito II” oraz centrum edukacyjnego dla ró˝nych grup spo∏ecznych. W istotny
sposób wp∏ywa na kszta∏towanie poprawnych,
przyjaznych postaw spo∏ecznych wobec osób
z niepe∏nosprawnoÊcià spowodowanà chorobà
psychicznà.
Zrealizowany projekt sta∏ si´ inspiracjà i modelowà strukturà dla rozwoju gospodarki spo∏ecznej w Polsce i tworzenia firm spo∏ecznych m.in.
projektów IW Equal np. „Krakowska Inicjatywa
na rzecz Gospodarki Spo∏ecznej - COGITO”.

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków i êród∏o ich pochodzenia
pochodzenie Êrodków
w∏asne
zewn´trzne, w tym:

wysokoÊç w PLN
50 000,00
400 000,00

publiczne krajowe
unijne

750 000,00
300 000,00

nazwa instytucji
Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Ârodowiskowej
PFRON
Community Fund
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Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia
kategoria wydatku
inwestycje (adaptacja budynku)
wyposa˝enie
rozruch dzia∏alnoÊci (materia∏y)
dofinansowanie bie˝àce kosztów
dzia∏ obs∏ugowo-rehabilitacyjnej w 2003

Kwota w PLN
1 017 500, 00
230 000, 00
40 000,00
212 500,00

Charakterystyka osób niepe∏nosprawnych
a)
stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci
umiarkowany
znaczny

liczba osób
20
40

b)
rodzaj niepe∏nosprawnoÊci (wymieniç)
choroba psychiczna

liczba osób
60

c)
Sytuacja zawodowa osoby
przed udzia∏em w przedsi´wzi´ciu
pracujàca, w tym:
zatrudniona
zagro˝ona utratà zatrudnienia
pracujàca na w∏asny rachunek
niepracujàca, w tym:
wolontariusz
uczàca lub szkolàca si´
zarejestrowana w Powiatowym Urz´dzie Pracy jako bezrobotna
zarejestrowana w Powiatowym Urz´dzie Pracy jako poszukujàca pracy
bierna zawodowo

14

liczba osób

1

59
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Napotkane problemy i sposoby ich rozwiàzywania
• w trakcie planowania
problem

sposób rozwiàzania

problemy ze zdobyciem Êrodków
finansowych na niezb´dne inwestycje

du˝e zaanga˝owanie organizacji,
szukanie sponsorów w kraju i zagranicà
zaanga˝owanie wielu donatorów

brak doÊwiadczenia w prowadzeniu firmy

du˝e zaanga˝owanie menad˝era w zdobywaniu
wiedzy i nabywaniu umiej´tnoÊci w tworzeniu firmy

• w trakcie realizacji
problem

sposób rozwiàzania

opóênienia w przekazywaniu Êrodków

dobry kontakt z wykonawcami, którzy cierpliwie
czekali na zap∏at´ nale˝noÊci;
monitowanie, oczekiwanie i realizowanie
projektu mimo wszystko

stereotypy i niekorzystna opinia o osobach
chorujàcych psychicznie, które powodowa∏y
trudnoÊci w organizowaniu sta˝y
w innych hotelach

du˝e zaanga˝owanie koordynatora rehabilitacji,
edukacja spo∏eczna

brak przygotowanych do pracy

sami, równolegle z realizacjà cz´Êci inwestycyjnej,
osób niepe∏nosprawnych, szkoliliÊmy przysz∏ych
pracowników

• w trakcie rozliczania
problem

sposób rozwiàzania

bardzo krótki termin od przekazania
pieni´dzy na konto do ich rozliczenia

wszystko by∏o zamówione wczeÊniej, konieczna
by∏a mobilizacja wielu osób zaanga˝owanych

15

KompleksowoÊç dzia∏aƒ
na rzecz osób niepe∏nosprawnych
prowadzàca do ich zatrudnienia
na otwartym rynku pracy

Polskie Stowarzyszenie Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym
Ko∏o w Rymanowie
38-480 Rymanów
ul. Dworska 40
tel./fax (013) 435 66 20, 435 66 60
e-mail: zk.rymanow@psouu.org.pl
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Rys historyczny organizacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o w Rymanowie jest organizacjà pozarzàdowà, samopomocowà, niedochodowà. Dzia∏alnoÊç statutowà prowadzi od 1 kwietnia 1999r. Stowarzyszenie powsta∏o z inicjatywy rodziców posiadajàcych jedno
lub dwoje dzieci niepe∏nosprawnych, widzàcych
potrzeb´ stworzenia im kompleksowej opieki i rehabilitacji.
Reprezentuje interesy, wypowiada si´ i dzia∏a na rzecz osób z upoÊledzeniem umys∏owym,
a tak˝e w imieniu tych osób, ich rodzin i opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest dzia∏anie na rzecz wyrównywania szans osób z upoÊledzeniem umys∏owym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw cz∏owieka oraz
wspieranie ich rodzin.

∏ania innych placówek dla tej kategorii osób.
I tak w grudniu 2001 powsta∏ Ârodowiskowy Dom Samopomocy dla 20 osób niepe∏nosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci.
Rok póêniej powo∏ano OÊrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci
i m∏odzie˝y w wieku od 3. do 25. roku ˝ycia.
W grudniu 2003 r. w Rymanowie Zdroju powsta∏ Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej, jako efekt
d∏ugotrwa∏ych negocjacji o Êrodki finansowe pomys∏odawców tego˝ przedsi´wzi´cia i decydentów równie˝ rozumiejàcych potrzeb´ uruchomienia zak∏adu. Liczne dzia∏ania w tym kierunku
uwieƒczone zosta∏y otrzymaniem statusu Zak∏adu
AktywnoÊci Zawodowej i zatrudnieniem 30 osób
niepe∏nosprawnych w stopniu znacznym w sekcjach: ogrodniczej, stolarskiej i turnusowo-hotelarskiej.
Stowarzyszenie, wychodzàc naprzeciw za∏o˝onym zadaniom, obj´∏o psychologicznà kompleksowà opiekà terapeutycznà, rehabilitacyjnà,
logopedycznà dzieci i m∏odzie˝ z Gminy Rymanów, Iwonicz, Miejsce Piastowe, Dukla, Besko
i Zarszyn.

Cel przedsi´wzi´cia

W roku 1998 Urzàd Miasta i Gminy w Rymanowie przekaza∏ na rzecz Stowarzyszenia budynek po by∏ym punkcie weterynaryjnym wraz
z dzia∏kà o powierzchni 1 ha. Budynek, którego
powierzchnia u˝ytkowa wynosi 350 m kw. wyremontowano i adaptowano na potrzeby osób
z upoÊledzeniem umys∏owym i ruchowym. Mieszczà si´ tu Warsztaty Terapii Zaj´ciowej.
W roku 2000 Stowarzyszenie w Rymanowie, z inicjatywy cz∏onków Zarzàdu oraz innych
osób b´dàcych cz∏onkami Stowarzyszenia, podj´∏o inicjatyw´ o rozbudowie obiektu w celu powo18

Powstajàce placówki na terenie ca∏ego kraju, zajmujàce si´ osobami niepe∏nosprawnymi
(w tym z upoÊledzeniem umys∏owym) dowodzà,
i˝ istnieje koniecznoÊç ich tworzenia i pokazywania istniejàcych, choç przewa˝nie ukrytych, problemów tej grupy osób. Przeprowadzone rozpoznanie pozwoli∏o ustaliç liczb´ i zakres potrzeb
tych osób. Na terenie gmin Rymanów, Iwonicz,
Miejsce Piastowe, Dukla, Besko, Zarszyn jest
znaczna grupa osób niepe∏nosprawnych intelektualnie, przy czym niepe∏nosprawnoÊç ta niejednokrotnie wyst´puje ∏àcznie z dysfunkcjami fizycznymi. Zebrane dane liczbowe dotyczàce tej
grupy wykaza∏y pilnà, wr´cz palàcà potrzeb´ budowy specjalistycznych oÊrodków, które zapewnià kompleksowà, sta∏à opiek´ dla osób upoÊledzonych umys∏owo i ruchowo, pozostajàcych
w ca∏kowitej izolacji, pozbawionych jakichkolwiek form wsparcia.
Rodzice i opiekunowie majàcy na utrzymaniu jedno, a cz´sto i dwie osoby upoÊledzone
umys∏owo i ruchowo, nie byli w stanie zapewniç
rehabilitacji w gabinetach prywatnych, ze wzgl´du na ci´˝kie warunki materialne. Pozostawali
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bezradni wobec trudnoÊci zwiàzanych z zapewnieniem leczenia, rehabilitacji i edukacji na dostatecznym poziomie.
Tereny obj´te dzia∏alnoÊcià Rymanowskiego
Ko∏a to obszary wiejskie o du˝ym bezrobociu
(liczba bezrobotnych na terenie gminy Rymanów
si´ga 12%, 400 rodzin ˝yje na kraw´dzi ubóstwa, podobna, nawet gorsza sytuacja jest w pozosta∏ych gminach. Zamys∏ utworzenia specjalistycznych placówek dajàcych osobie niepe∏nosprawnej z jednej strony wieloprofilowà pomoc
z zatrudnieniem w∏àcznie, mia∏ na celu (poÊrednio) umo˝liwiç stworzenie dodatkowych miejsc
pracy dla kilkudziesi´ciu osób posiadajàcych wysokie kwalifikacje.

Opis przedsi´wzi´cia
Poprzez za∏o˝enia programowe ka˝dej placówki funkcjonujàcej w obr´bie Stowarzyszenia,
indywidualne ustalanie predyspozycji ka˝dej
z osób uczestniczàcych w zaj´ciach (poczàwszy
od wczesnego dzieciƒstwa – zaj´cia w OREW,
poprzez póêniejsze wdra˝anie do pracy w formie
terapii zaj´ciowej w Warsztatach Terapii Zaj´ciowej i Ârodowiskowym Domu Samopomocy, a˝ po
zatrudnianie w Zak∏adzie AktywnoÊci Zawodowej) – trwa d∏ugofalowy proces przystosowawczy
do pracy, uspo∏ecznienia, umiej´tnoÊci radzenia
sobie w nowej sytuacji ˝yciowej.
Przyjmujàc, ˝e wychowanie oznacza wszelkie zamierzone dzia∏ania w formie interakcji spo∏ecznych, majàce na celu wywo∏ywanie trwa∏ych, po˝àdanych zmian w osobowoÊciach ludzi,
to przez wychowanie specjalne b´dziemy rozumieç zamierzone, Êwiadome i celowe oddzia∏ywanie na wychowanków z odchyleniami od normy rozwojowej, zmierzajàce do osiàgni´cia dost´pnego im, mo˝liwie jak najbardziej prawid∏owego i najwy˝szego fizycznego i psychicznego
rozwoju oraz przygotowanie ich do ˝ycia i pracy
zgodnie z powszechnie przyj´tymi za∏o˝eniami
wychowawczymi w danym spo∏eczeƒstwie.
Cele wychowania specjalnego przyj´te
przez Zespó∏ Terapeutyczny naszych placówek
uwzgl´dniajà nast´pujàce etapy rehabilitacji:
1. Etap diagnostyczno-przygotowawczy.
Umo˝liwia on adaptacj´ uczestników do nowych
warunków spo∏ecznych, pozwala poznaç ich
mo˝liwoÊci, postawy i zachowania w ró˝nych sytuacjach. Na tym etapie preferuje si´ zaj´cia grupowe integrujàce uczestników oraz zaj´cia ma-

nualne i ruchowe, wp∏ywajàce na ogólnà popraw´ sprawnoÊci fizycznej. Wskazane jest równie˝
stosowanie muzykoterapii, socjoterapii i technik
relaksacyjnych.
2. Terapia zaj´ciowa. Podczas jej trwania
uczestnicy wdra˝ani sà do wykonywania okreÊlonych zadaƒ, opanowujà konkretne techniki pracy, poznajà odpowiednie materia∏y i narz´dzia
oraz utrwalajà nawyki zwiàzane z samoobs∏ugà.
3. Rehabilitacja zawodowa i spo∏eczna.
Etap ten osiàgajà najsprawniejsi uczestnicy
warsztatów. W trakcie jego trwania wykonujà oni
prac´, do której zostali przygotowani podczas
wczeÊniejszych etapów oraz zdobywajà mo˝liwie
maksymalnà samodzielnoÊç i zaradnoÊç ˝yciowà. Terapia zaj´ciowa w∏àcza jednostki w takie
dzia∏ania, które majà aspekt ruchu, zabawy, treningu i pracy. Zadania realizowane sà równie˝
poprzez rozwijanie zainteresowaƒ indywidualnych i uzdolnieƒ plastyczno-technicznych. W toku zaj´ç szczególnà uwag´ zwraca si´ na doskonalenie takich czynnoÊci jak:
● umiej´tnoÊci samoobs∏ugowe w zakresie
higieny osobistej,
● prace porzàdkowe,
● przygotowanie posi∏ków,
● dokonywanie zakupów,
● kszta∏towanie akceptowanych spo∏ecznie
cech osobowoÊci,
● wyrabianie dyscypliny,
● przestrzeganie regulaminu pracy.
WÊród zaj´ç realizowanych w naszych placówkach wyró˝nia si´ zaj´cia przystosowujàce
do pracy w poszczególnych pracowniach takich
jak:
● gospodarstwa domowego, tkacko-krawieckiej,
stolarskiej, ceramicznej, ogrodniczej innych,
● zaj´cia rozwijajàce ekspresj´ twórczà
o charakterze muzyczno-ruchowym,
teatralnym i plastycznym,
● zaj´cia ogólnorozwojowe,
● zaj´cia rehabilitacji ruchowej, logopedycznej,
dostosowane do ró˝nego rodzaju zaburzeƒ
i schorzeƒ.
Ze wzgl´du na dzia∏ania lecznicze, w obr´bie terapii mo˝na wyró˝niç takie formy jak terapia zaj´ciowa ogólna, czyli usprawnianie oÊrodkowego uk∏adu nerwowego wraz ze stymulowaniem procesów emocjonalnych oraz terapia zaj´ciowa specjalna oddzia∏ywujàca tylko na pewne
elementy sk∏adowe ustroju, szczególnie na te,
które najbardziej tego potrzebujà i wymagajà dodatkowej stymulacji. Programy terapii dostoso19
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wane do psychofizycznych mo˝liwoÊci uczestników, przeplatane sà zaj´ciami z rehabilitacji
leczniczej i spo∏ecznej. W celu rozwijania integracji spo∏ecznej uczestnicy naszych placówek
nawiàzujà kontakty ze Êrodowiskiem lokalnym,
innymi oÊrodkami pracy, a tak˝e mieszkaƒcami
danej miejscowoÊci czy osiedla. Organizowane
sà równie˝ zaj´cia dodatkowe z zakresu sportu,
kultury, turystyki i wypoczynku. Wspó∏pracujemy równie˝ z biurami pracy w∏aÊciwymi dla
miejsca zamieszkania uczestników, w celu uzyskania dla nich ewentualnej pracy.
Z naszego rozeznania wynika, i˝ na terenie
gminy i okolic znajduje si´ spora grupa osób niepe∏nosprawnych bezrobotnych, które przez podj´cie i utrzymanie odpowiedniej pracy mog∏yby
w∏àczyç si´ w normalne ˝ycie spo∏eczne. Bez istnienia w∏aÊciwej placówki nie mia∏by szans na
samorealizacj´ w pracy zawodowej.
W grudniu 2003 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç
Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej, w którym pracownicy ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci zostali zatrudnieni w nast´pujàcych dzia∏ach: ogrodniczym, stolarskim i hotelarskim. Kilkunastu naszych podopiecznych znalaz∏o tam
prac´ dzi´ki opanowaniu umiej´tnoÊci zawodowych i spo∏ecznych, zdobytych w innych placówkach. Przy przyj´ciu pracowników do ZAZ zosta∏y zawarte umowy o prac´, poniewa˝ niepe∏nosprawni sà szczególnà kategorià pracowników,
przepisy prawa chronià ich zdrowie i u∏atwiajà
funkcjonowanie. Dlatego te˝ pracownicy zostali
szczegó∏owo zapoznani z prawami im przys∏ugujàcymi np.: czasem pracy, dodatkowym urlopem
wypoczynkowym, zwolnieniami i obowiàzkami
wynikajàcymi z podj´tej pracy.
Proces rehabilitacji zawodowej trwa ca∏y
czas, ale nasi podopieczni osiàgn´li awans zawodowy, przeszli do Zak∏adu Aktywizacji Zawodowej, otrzymujà za prac´ wynagrodzenie, co
pozwala im na wi´kszà samodzielnoÊç. Aby jednak to osiàgnàç potrzeba by∏o wielu lat rehabilitacji zawodowej prowadzonej w innych placówkach. Nasi podopieczni przebywali w Warsztatach Terapii Zaj´ciowej i Ârodowiskowym Domu
Samopomocy przez 5 lat, a cz´sto wczeÊniej
ucz´szczali do podobnych placówek. Prac´
w ZAZ-ie podj´li najbardziej sprawni, a okres
przygotowaƒ do niej wynosi∏ Êrednio 7 do 10 lat.
Mo˝emy z ca∏à pewnoÊcià stwierdziç, ˝e przygotowanie zawodowe jest procesem d∏ugotrwa∏ym
i powinno byç rozpoczynane jak najwczeÊniej, na
poziomie grup edukacyjnych w OREW-ie.
20

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Pomys∏ zrealizowania powy˝szego przedsi´wzi´cia zrodzi∏ si´ pod wp∏ywem dotychczasowych obserwacji sytuacji osób niepe∏nosprawnych, zw∏aszcza ich trudnej sytuacji ekonomicznej. Rynek pracy nie jest ∏askawy dla m∏odych,
wykszta∏conych osób, mogàcych bez wi´kszych
trudnoÊci realizowaç swoje marzenia i plany.
W szczególnie trudnej sytuacji znajdujà si´ osoby niepe∏nosprawne, cz´sto, niestety, do tej pory
postrzegane jako osoby z marginesu – przegrywajà ka˝dà konkurencj´ ju˝ na starcie. W tej sytuacji podj´te i realizowane przez nas w dalszym
ciàgu dzia∏ania wydajà si´ jak najbardziej uzasadnione i wymagajàce kontynuacji.

Okres realizacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o w Rymanowie dzia∏alnoÊç statutowà prowadzi od 1 kwietnia 1999 roku. W wyniku uznania s∏usznoÊci
podejmowanych dzia∏aƒ, w sprawie tworzenia
wieloprofilowej rehabilitacji powsta∏o kilka placówek realizujàcych szeroki zakres dzia∏aƒ na
rzecz osób niepe∏nosprawnych. Zapoczàtkowany w 1999 roku proces kompleksowego dzia∏ania na rzecz tego Êrodowiska poprzez tworzenie
specjalistycznych placówek dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej trwa nadal; aktualnie przygotowujemy si´ do wyjÊcia na otwarty rynek
pracy.

èród∏o finansowania
Placówki nasze dotowane sà przez bud˝et
paƒstwa, Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony
Zdrowia oraz subwencje oÊwiatowe. Dodatkowo
Stowarzyszenie finansowane by∏o przez w∏adze
lokalne oraz prywatnych sponsorów.

Przygotowanie do realizacji
przedsi´wzi´cia
Istotnym elementem stanowiàcym swego
rodzaju przygotowanie do realizacji projektu by∏o
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zatrudnienie profesjonalnej kadry oraz stworzenie
zaplecza technicznego.
Struktura zatrudnionej kadry przedstawia
si´ nast´pujàco:
Rodzaj zaanga˝owanej kadry,
liczba osób
stanowisko s∏u˝bowe.
Wiceprzewodniczàcy PSOUU
Ko∏o Rymanów
1
Sekretarz PSOUU Ko∏o Rymanów
1
Skarbnik PSOUU Ko∏o Rymanów
1
Ksi´gowy
2
Psycholog
2
Pielegniarki
3
Kierownik ZAZ
1
Rehabilitanci
4
Nauczyciele terapeuci
7
Instruktorzy (WTZ, ÂDS, ZAZ)
12
Lekarz rehabilitacji medycznej
1
Logopeda
1
Zadaniem dyrektora by∏o kierowanie bie˝àcà
dzia∏alnoÊcià placówek zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami, organizowanie nadzoru nad pracà
placówek, grup i zespo∏ów terapeutycznych, instruktorów lub nauczycieli, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownika
oraz pobytu wychowanków w placówce, realizowanie stosownych uchwa∏ Zarzàdu Ko∏a.
Nauczyciele terapeuci (instruktorzy), psycholog, rehabilitanci, logopeda, lekarz opracowujà w ramach Zespo∏u Terapeutycznego indywidualny, kompleksowy program pracy z podopiecznym zgodny z jego potrzebami (w OREW
zgodny tak˝e z podstawà programowà i orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
Zespó∏ opracowuje program na podstawie wieloprofilowej okresowo ponawianej diagnozy funkcjonalnej.
Nauczyciel, terapeuta oraz pozostali specjaliÊci wchodzàcy w sk∏ad Zespo∏u Terapeutycznego sà odpowiedzialni za koordynacj´, realizacj´,
monitoring i ewaluacj´ indywidualnego programu
wychowanka.
Instruktorzy – terapeuci zaj´ciowi, dzi´ki
wyznaczonym zadaniom zawartym w programach, podejmujà aktywne dzia∏ania z zakresu rewalidacji, rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej.
Zadaniem kadry jest te˝ wspó∏praca z rodzicami zarówno podczas opracowania programu,
jego realizacji i oceny, jak te˝ rozwiàzywanie ró˝nych problemów dotyczàcych podopiecznego.

Ksi´gowy prowadzi syntetycznà i analitycznà ewidencj´ finansowà, a tak˝e iloÊciowo-wartoÊciowà, nadzoruje rozliczanie inwentaryzacji,
kontroluje bie˝àce operacje gospodarcze, sporzàdza zestawienia obrotów i sald analitycznych
i syntetycznych w ka˝dej z placówek, prowadzi
bie˝àcy nadzór nad terminowym i w∏aÊciwym
obiegiem dokumentacji magazynowej.
Utworzony w 1999r. WTZ w budynku po
by∏ym punkcie weterynaryjnym w Rymanowie
by∏ pierwszym ogniwem do rozbudowywania, na
przestrzeni ostatnich kilku lat, odpowiedniego zaplecza technicznego.
Powierzchnia u˝ytkowa budynku – 350
m kw. zosta∏a w ca∏oÊci wyremontowana i zmodernizowana w sposób odpowiadajàcy potrzebom osób niepe∏nosprawnych. KilkanaÊcie pomieszczeƒ zosta∏o wyposa˝onych w sprz´ty

i urzàdzenia konieczne do prowadzenia zaj´ç. Pomieszczenia te przeznaczone zosta∏y na pracownie terapeutyczne, zaplecze kuchenne, sanitariaty, pokoje dla obs∏ugi administracyjnej. Dodatkowo wybudowano sal´ rehabilitacyjnà, którà wyposa˝ono w specjalistyczny sprz´t s∏u˝àcy reha21
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bilitacji i usprawnianiu naszych podopiecznych.
Z myÊlà o uruchomieniu nowych placówek –
ÂDS i OREW na prze∏omie lat 2001/2002 Zarzàd
Stowarzyszenia powzià∏ decyzj´ o budowie nowego obiektu. Powsta∏a inwestycja o powierzchni
800 m kw. s∏u˝y dziÊ dwóm placówkom. W dolnej cz´Êci budynku zlokalizowany jest OREW, zaÊ
w górnej ÂDS i kilka mieszkaƒ chronionych.
Wszystkie pomieszczenia wykorzystane i dostosowane sà do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Sale terapeutyczne (7 pomieszczeƒ), sale
gimnastyczne (2 pomieszczenia), zaplecze kuchenne wyposa˝one sà w niezb´dny sprz´t i urzàdzenia techniczne.
W roku 2003 na podstawie umowy u˝yczenia od Zarzàdu Polskiego Czerwonego Krzy˝a pozyskano obiekt w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej. Budynek spe∏nia∏ oczekiwania organizatorów w zakresie mo˝liwoÊci wykorzystania go do zadaƒ statutowych zak∏adu. Jednak˝e stan techniczny
obiektu wymaga∏ przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz dostosowania go do potrzeb osób
niepe∏nosprawnych pod wzgl´dem komunikacyjnym i bytowym.
Modernizacji wymaga∏a kot∏ownia w´glowa.
Wymieniono urzàdzenia na nowoczesnà kot∏owni´ gazowà wraz z adaptacjà pomieszczeƒ na ten

22

cel. Po uzyskaniu odpowiednich Êrodków finansowych przystàpiono do wykonania remontu i adaptacji obiektu:
1. Dostosowano pomieszczenia i ciàgi komunikacyjne do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.
2. Przystosowano pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
i zwiàzanego z nià zaplecza socjalnego.
3. Zmodernizowano w´z∏y sanitarne.
4. Wymieniono stolark´ okiennà i drzwiowà.
Przedmiotem dalszych dzia∏aƒ organizatora
by∏ zakup wyposa˝enia do pomieszczeƒ produkcyjnych, socjalnych, administracyjnych i gospodarczych zak∏adu:
● zakupiono tunel foliowy wraz z nowoczesnym
wyposa˝eniem do produkcji kwiatów i innych roÊlin, maszyny i sprz´t na wyposa˝enie pracowni
stolarskiej,
● kompleksowo wyposa˝ono kuchni´ zak∏adu
w nowe urzàdzenia spe∏niajàce wymogi placówki
zbiorowego ˝ywienia. Zmodernizowano pomieszczenia gospodarcze w taki sposób, by spe∏nia∏y
normy sanitarno-higieniczne,
● w znacznym stopniu przeprowadzono remont
pomieszczeƒ hotelowych dla podniesienia ich
standardu i dostosowania do potrzeb osób niepe∏nosprawnych,
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●

utworzono zaplecze rehabilitacyjne z wyposa˝eniem w niezb´dny sprz´t oraz gabinet piel´gniarski,
● wyposa˝ono pomieszczenia administracyjne
w sprz´t niezb´dny do sprawnej obs∏ugi zak∏adu.
Zakoƒczenie prac modernizacyjnych i przystosowawczych uwieƒczone zosta∏o otrzymaniem
Statusu Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej i zatrudnieniem 38 osób niepe∏nosprawnych w stopniu
znacznym w sekcjach: ogrodniczej, stolarskiej
i turnusowo-hotelarskiej.
Wszystkie dzia∏ania da∏y dobrà podstaw´ do
sprawnego prowadzenia zaj´ç statutowych zak∏adu w celu rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
osób niepe∏nosprawnych, podejmujàcych prac´
w zak∏adzie.
W obecnej chwili w naszych placówkach
u˝ytkowane sà cztery samochody osobowe przeznaczone do dowozu naszych podopiecznych.

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie
by∏o realizowane
Stowarzyszenie, wychodzàc naprzeciw za∏o˝onym zadaniom, obj´∏o psychologicznà, kompleksowà opiekà terapeutycznà, rehabilitacyjnà,
logopedycznà oraz przygotowujàcà do podj´cia
zatrudnienia m∏odzie˝ z województwa podkarpackiego, powiatu kroÊnieƒskiego, z terenu gminy
Rymanów, Iwonicz, Miejsce Piastowe, Dukla, Besko i Zarszyn.

Charakterystyka osób
niepe∏nosprawnych
Charakterystyk´ osób niepe∏nosprawnych
bioràcych udzia∏ w przedsi´wzi´ciu mo˝na
przedstawiç w oparciu o stopieƒ i rodzaj niepe∏nosprawnoÊci.W przedsi´wzi´ciu wzi´∏o udzia∏ 18 osób niepe∏nosprawnych w stopniu umiarkowanym i 79 osób – w stopniu znacznym.
Z uwagi na kryterium rodzaju niepe∏nosprawnoÊci – 109 osób to osoby upoÊledzone umys∏owo, 33 osoby z dysfunkcjà narzàdu ruchu, 17
osób z epilepsjà, 4 z autyzmem, 8 z niedowidzeniem, 11 z niedos∏uchem i 4 osoby z chorobà
psychicznà.

Uzasadnienie potrzeby realizacji
przedsi´wzi´cia
˚ycie ludzkie we wspó∏czesnym Êwiecie,
mimo licznych cywilizacyjnych udogodnieƒ, nie
jest ∏atwe, gdy˝ istnieje w nim wiele ró˝norodnych subiektywnych i obiektywnych czynników,
które utrudniajà cz∏owiekowi pe∏nà samorealizacj´. Osobom niepe∏nosprawnym ˝ycie stawia daleko wi´ksze wymagania ni˝ sprawnym: wymaga
od nich olbrzymiego wysi∏ku, wydatkowania daleko wi´cej energii dla wykonywania czynnoÊci
niezb´dnych, nie b´dàcych dla sprawnych ˝adnà
trudnoÊcià. Niepe∏nosprawni wnoszà do kultury
spo∏eczeƒstw elementy zrodzone z walki z cierpieniem, refleksji nad losem, wnoszà elementy
odpornoÊci psychicznej, cichego bohaterstwa,
moralnej wielkoÊci wyra˝anej ˝yciem, a nie mówieniem. Nie sà osobami zas∏ugujàcymi na
wspó∏czucie, ale na podziw i uznanie, a przede
wszystkim na spo∏eczne wsparcie. W aktualnej
polskiej rzeczywistoÊci spo∏ecznej, demokratycznej, ale uwarunkowanej regu∏ami gospodarki
rynkowej, rozwiàzywanie problemów ˝yciowych
osób niepe∏nosprawnych napotyka na nowe progi i bariery dotkliwie odczuwane w osobistych
doÊwiadczeniach. O mo˝liwoÊciach samorealizacji osób niepe∏nosprawnych decydowaç b´dà solidarnoÊciowe postawy spo∏eczno-moralne najbli˝szego otoczenia, nastawienia i przyzwolenia
spo∏eczne, dajàce poczucie przynale˝noÊci i bezpieczeƒstwa we wspólnocie ludzkiej. W sytuacji
nowych zagro˝eƒ, zamiast poczucia wyuczonej
spo∏ecznej bezradnoÊci i oczekiwania na Êwiadczenia rentowe, ulgi i przywileje, pojawiajà si´
coraz cz´Êciej aktywne formy walki o swoje prawa samych niepe∏nosprawnych. Pe∏niejsza ich
autonomia jest podstawà normalizacji ˝ycia,
partnerskiego wspó∏˝ycia i integracji spo∏ecznej
na zasadach równouprawnienia i sprawiedliwoÊci. Niepokojàce zjawisko wzrostu liczby bezrobotnych wÊród niepe∏nosprawnych pokazuje, ˝e
rehabilitacja zawodowa osób niepe∏nosprawnych jest problematyczna. Edukacja niepe∏nosprawnych powinna przyczyniç si´ do ich samorozwoju w spo∏ecznoÊciach, w których ˝yjà,
a tak˝e dopomóc w osiàgni´ciu niezale˝noÊci
ekonomicznej.
Celem edukacji osób upoÊledzonych umys∏owo jest ich wszechstronny rozwój na miar´ indywidualnych mo˝liwoÊci oraz przygotowanie do
codziennego ˝ycia – by umia∏y sterowaç w∏a23
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snym zachowaniem. Konieczne jest stworzenie
takich programów, które umo˝liwia∏yby im funkcjonowanie zgodne z regu∏ami wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
Zadaniem terapeutów, rodziców i opiekunów osób upoÊledzonych jest pomóc im stawaç
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si´ doros∏ymi, dajàc prawo decydowania o sposobie sp´dzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowaƒ, podtrzymywania kontaktów towarzyskich, jak równie˝ bycia aktywnym. Stopieƒ upoÊledzenia decyduje o przysz∏ej sytuacji ˝yciowej
osoby doros∏ej, o warunkach, w jakich jej przyjdzie ˝yç i pracowaç. Wiele osób upoÊledzonych
umys∏owo poÊwi´ca wolny czas na rozwijanie zainteresowaƒ artystycznych. Przejawiajà one oryginalnà i spontanicznà wra˝liwoÊç na sztuk´. Posiadajà potrzeb´ tworzenia i dzia∏ania sprawczego. Sztuka daje im mo˝liwoÊç ekspresji swoich
prze˝yç, odczuç, myÊli, nawiàzywania kontaktów
z otoczeniem oraz „bycia wys∏uchanym” (pracownia ceramiczna itp. WTZ). Mo˝liwoÊci rozwoju w∏asnych zainteresowaƒ i uzdolnieƒ artystycznych znajdujà w specjalistycznych placówkach,
Êwietlicach terapeutycznych, pracowniach artystycznych. Biorà aktywny udzia∏ w ruchu olimpiad specjalnych, uczestniczà w zawodach sportowych, spartakiadach czy turniejach. Poprzez
aktywny wypoczynek i uprawianie sportu d∏u˝ej
zachowujà sprawnoÊç fizycznà. Wszystkie formy
aktywnoÊci sprzyjajà lepszej integracji z otaczajàcym je Êrodowiskiem. W ca∏ym systemie funkcjonowania osób upoÊledzonych umys∏owo wa˝na jest normalizacja, która oznacza:
● gwarancj´ odpowiedniego standardu ˝yciowego (posiadanie w∏asnego pokoju w∏aÊciwie wyposa˝onego),
● ˝ycie w ma∏ej grupie koedukacyjnej,
● mo˝liwoÊç podejmowania pracy zarobkowej
i otrzymywania za nià wynagrodzenia,
● mo˝liwoÊç planowania rozk∏adu dnia,
● posiadanie prawa do podmiotowego traktowania,
● respektowanie ich ˝yczeƒ, uwag oraz potrzeb.
Bardzo wa˝ne jest podejmowanie pracy
przez osoby upoÊledzone i otrzymywanie za nià
wynagrodzenia. Praca pozwala na zbli˝enie si´ do
normalnoÊci ˝ycia i funkcjonowanie w spo∏eczeƒstwie. Dzi´ki podejmowaniu aktywnoÊci zawodowej, mogà osiàgnàç du˝y stopieƒ niezale˝noÊci,
samodzielnoÊci w podejmowaniu decyzji i rozwiàzywaniu problemów obecnych w ich ˝yciu. Praca
budzi i podtrzymuje w osobie niepe∏nosprawnej
poczucie w∏asnej godnoÊci, szacunek i wartoÊci
osobiste.
Ponadto, poprzez zatrudnienie nast´puje
dalsza kontynuacja rehabilitacji zawodowej, uzyskanie dodatkowych Êrodków na utrzymanie,
przygotowanie do pracy na otwartym rynku pracy.
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Sposób rekrutacji uczestników
Osoby bioràce udzia∏ w przedsi´wzi´ciu to
w wi´kszoÊci uczestnicy ÂDS i WTZ oraz osoby
niepe∏nosprawne (ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci) niezrzeszone w naszych placówkach. Uczestnicy ÂDS po opanowaniu kluczowych umiej´tnoÊci przydatnych w pracy zawodowej przechodzà do WTZ i kontynuujà rehabilitacj´
zawodowà. Najsprawniejsi z WTZ podejmujà prac´ w ZAZ.
Tym te˝ sposobem do ZAZ-u przesz∏a grupa
14 osób ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci, pozosta∏e 28 osób (z terenu naszego powiatu)
zosta∏o przyj´tych na podstawie orzeczeƒ, w których zawarto wskazania do zatrudnienia w ZAZ-ie
lub innym zak∏adzie w warunkach chronionych.
Rekrutacja do wszystkich naszych placówek
odbywa si´ na podstawie zg∏oszeƒ zainteresowanych (kwalifikujàcych si´) osób z naszego terenu.
Idea niesienia pomocy realizowana przez Stowarzyszenie jest doÊç powszechna i znana w Êrodowisku: osoby dobrowolnie zg∏aszajà si´ i sà zainteresowane zaj´ciami w naszych placówkach.

Monitoring uczestników
po zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia
Monitoring realizowanego przedsi´wzi´cia
oraz bioràcych w nim udzia∏ uczestników prowadzony jest na bie˝àco. Ustalane programy dzia∏aƒ
zak∏adajà sta∏y monitoring post´pów ewaluacyjnych osób obj´tych wszechstronnà pomocà.
Przebieg i efekty zmian dokumentowane sà
w postaci:
● pó∏rocznych ocen dokonywanych przez psychologa i zespó∏ terapeutyczny (OÊrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zaj´ciowej, Zak∏ad Aktywizacji Zawodowej),
● kart ewaluacyjnych (spostrze˝enia nanoszone
sà w oparciu o wczeÊniej przeprowadzone badania
wg skali Gunzburga) – Ârodowiskowy Dom Samopomocy,
● zeszytów obserwacji uczestników (OÊrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zaj´ciowej, Ârodowiskowy Dom Samopomocy),
● opinii psychologa.
Ka˝da z placówek sporzàdza na koniec ka˝dego roku sprawozdanie podsumowujàce dzia∏al-

noÊç placówki, przedstawiajàc w nim osiàgni´te
efekty wczeÊniejszych za∏o˝eƒ programowych
i statutowych.

Czy przedsi´wzi´cie
jest kontynuowane
Podj´te przez Stowarzyszenie 7 lat temu dzia∏ania sà w sposób cykliczny i konsekwentny realizowane w poszczególnych placówkach. Nowym elementem obligujàcym nas do zatrudniania osób niepe∏nosprawnych na otwartym rynku pracy jest realizacja projektu „Niepe∏nosprawny – partnerem
w pracy“ realizowanego w ramach EFS, przygotowujàcego poprzez poradnictwo psychologiczne
i doradztwo zawodowe do wykszta∏cenia umiej´tnoÊci poruszania si´ na otwartym rynku pracy.

Napotkany problemy
i sposoby ich rozwiàzywania
Na etapie planowania jednym z g∏ównych
problemów by∏ brak przekonania rodziców lub
opiekunów co do s∏usznoÊci skierowania dziecka
do placówek PSOUU. W wyniku przeprowadzonych rozmów indywidualnych z rodzicami oraz
pokazaniu wymiernych korzyÊci dla potencjalnych
uczestników placówek problem zosta∏ rozwiàzany.
Z pewnymi obawami i brakiem przekonania w∏adz
powiatowych w sprawie utworzenia ZAZ-u Zarzàd Stowarzyszenia, w wyniku negocjacji, wykaza∏ s∏usznoÊç podj´cia tej inwestycji.
Na etapie realizacji i rozliczania przedsi´wzi´cia
nie pojawi∏y si´ ˝adne problemy.
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Stworzenie systemu rehabilitacji
zawodowej, zmierzajàcej
do zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepe∏nosprawnoÊci

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym
Ko∏o w Ko∏obrzegu
78-100 Ko∏obrzeg,
ul. Katedralna 46/48
tel./fax (094) 352 53 88; 354 65 67
e-mail: psouu13@wp.pl
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Rys historyczny organizacji

●

wczesna kompleksowa rehabilitacja,
terapia i stymulacja rozwoju,
● wsparcie psychologiczne rodzin i podnoszenie ich kompetencji w nowej sytuacji
˝yciowej,
●

W roku 1982 grupa 15 osób, rodziców dzieci niepe∏nosprawnych, zorganizowa∏a pierwsze
wspólne przedsi´wzi´cie: zawiàza∏a ko∏o pomocy
dzieciom specjalnej troski przy Towarzystwie
Przyjació∏ Dzieci. Celem ko∏a by∏o dzia∏anie na
rzecz normalizowania ˝ycia niepe∏nosprawnych
dzieci. Dzieciom by∏o potrzebne przedszkole dostosowane do ich potrzeb i mo˝liwoÊci, a nast´pnie szko∏a – nie by∏o takich placówek na terenie
powiatu ko∏obrzeskiego. Zainteresowani rodzice
rozpocz´li dzia∏ania zmierzajàce do uruchomienia
najpierw oddzia∏ów przedszkolnych, a nast´pnie
dzia∏ania zmierzajàce do pozyskania obiektu,
w którym zlokalizowany by∏by Specjalny OÊrodek
Szkolno-Wychowawczy. Wielka determinacja rodziców, jasno wytyczony cel doprowadzi∏ do realizacji zadania – dzieci mog∏y uczyç si´ w szkole,
specjalnie dla nich uruchomionej. Mija∏ czas,
zmienia∏y si´ potrzeby dzieci niepe∏nosprawnych,
zmienia∏o si´ równie˝ ustawodawstwo. Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, ze struktury TPD
wy∏oni∏o si´ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym. W tym czasie Ko∏o w Ko∏obrzegu, b´dàce terenowà placówkà PSOUU, skupia∏o niewiele ponad 90 osób. Ko∏o, w maju 1992 roku, uzyskuje osobowoÊç prawnà, rozpoczyna starania o utworzenie kolejnych
placówek zajmujàcych si´ rehabilitacjà dzieci
i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej.
W kolejnych latach stworzono zespó∏ placówek obejmujàcy opiekà i wsparciem osob´ niepe∏nosprawnà i jego najbli˝szych, od urodzenia
do wieku doros∏ego:
OÊrodek Wczesnej Interwencji (1998r.),
który obecnie obejmuje opiekà ponad 300 dzieci
w wieku 0-10 lat oraz wspiera ich rodziny.
Z dzieçmi pracuje 4 rehabilitantów, logopeda,
psycholog, pedagog, lekarz neurolog. Najcz´Êciej
wyst´pujàce schorzenia ma∏ych pacjentów: Mózgowe Pora˝enie Dzieci´ce, Zespó∏ Downa, autyzm i cechy autystyczne, opóênienie rozwoju
psychoruchowego, wady wymowy. Zatrudnia rehabilitantów ruchu, logoped´, psychologa, neurologa dzieci´cego. Rehabilitacja w OÊrodku prowadzona jest metodami Vojty, Bobath, W. Sherborne, K. Knilla, PETO, Dennisona, wykorzystywane
sà elementy metody Domana.
Cel dzia∏ania OÊrodka:
wczesna wielospecjalistyczna diagnoza,

●
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Efekt dzia∏ania OÊrodka:
– kompleksowa opieka nad dzieckiem niepe∏nosprawnym zwi´ksza ogólnà jego sprawnoÊç,
integruje go ze Êrodowiskiem, pomaga znaleêç
miejsce wÊród rówieÊników oraz odnosiç sukcesy
na miar´ jego mo˝liwoÊci.
Warsztat Terapii Zaj´ciowej – poczàtkowo
dla 25 osób niepe∏nosprawnych, obecnie dla 50
osób niepe∏nosprawnych intelektualnie w stopniu
znacznym. Z uczestnikami pracuje zespó∏ 15 specjalistów – terapeutów, psycholog, doradca zawodowy, lekarze.
Cel dzia∏ania Warsztatu:
usprawnianie osób niepe∏nosprawnych,
● rozwój spo∏eczny,
● terapia zaj´ciowa i rehabilitacja zawodowa,
● przygotowanie do pracy.
●

Efekt pracy Warsztatu:
20 osób niepe∏nosprawnych, które podj´∏y prac´ w Zak∏adzie AktywnoÊci Zawodowej,
● 4 osoby podj´∏y prac´ na otwartym
rynku.
●

Dom Pomocy Spo∏ecznej dla 14 osób niepe∏nosprawnych intelektualnie. Z mieszkaƒcami
pracuje pracownik socjalny i 8 opiekunów.
Z uwagi na niewielkà liczb´ mieszkaƒców, dobre
warunki lokalowe oraz kwalifikacje pracowników,
stworzono w Domu atmosfer´ i warunki zbli˝one
do rodzinnych. SpoÊród mieszkaƒców dziewi´ç
osób jest uczestnikami Warsztatu Terapii Zaj´ciowej, trzy osoby pracujà w Zak∏adzie AktywnoÊci
Zawodowej, dwie osoby znalaz∏y zatrudnienie na
otwartym rynku.
Cel dzia∏ania Domu:
zapewnienie ca∏odobowej opieki, dostosowanej do indywidualnych potrzeb,
● pomoc i wsparcie w sytuacjach dnia codziennego,
● umo˝liwienie samorealizacji poprzez udzia∏ w terapii zaj´ciowej, podejmowanie pracy,
uczestnictwo w ˝yciu spo∏ecznym i kulturalnym,
●
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●

dzia∏ania zmierzajàce do usamodzielnienia mieszkaƒca, w miar´ jego mo˝liwoÊci,
● stymulowanie i nawiàzywanie poprawnych relacji z rodzinà i Êrodowiskiem,
● umo˝liwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej zatrudniajàcy 39 osób niepe∏nosprawnych w stopniu
znacznym. Prac´ osób niepe∏nosprawnych wspiera 16 pracowników obs∏ugowo-rehabilitacyjnych
(przede wszystkim instruktorów zawodu). Zak∏ad
AktywnoÊci Zawodowej jest zak∏adem pracy odpowiadajàcym potrzebom i mo˝liwoÊciom osób
z niepe∏nosprawnoÊcià w stopniu znacznym, dla
których znalezienie pracy jest prawie niemo˝liwe.
Cel dzia∏ania Zak∏adu:
zatrudnienie pracowników niepe∏nosprawnych na zasadach umowy o prac´, z
wszystkimi prawami i obowiàzkami wynikajàcymi
z takiej umowy,
● rehabilitacja lecznicza,
● rehabilitacja spo∏eczna dostosowana do
indywidualnych potrzeb ka˝dego pracownika.
Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej prowadzi
dzia∏alnoÊç gospodarczà, a wszystkie wygospodarowane zyski stanowià Zak∏adowy Fundusz AktywnoÊci. Z funduszu korzystajà wy∏àcznie niepe∏nosprawni pracownicy, a Êrodki mogà byç przeznaczane na polepszenie warunków ˝ycia i pracy
osób zainteresowanych.
Dzia∏alnoÊç odbywa si´ w czterech dzia∏ach:
● dzia∏ gastronomiczny
● dzia∏ sitodruku i poligrafii
● dzia∏ krawiecki
● dzia∏ ogrodniczy
●

Inne formy dzia∏alnoÊci Ko∏a PSOUU w Ko∏obrzegu:
● wyjazdowe formy rehabilitacji – turnusy
rehabilitacyjne,
● organizacja Filmowych Festiwali Integracyjnych,
● organizacja wystaw twórczoÊci osób niepe∏nosprawnych i o osobach niepe∏nosprawnych
w Galerii Sztuki Wspó∏czesnej,
● organizacji festynów z okazji Dnia GodnoÊci Osoby z Niepe∏nosprawnoÊcià Intelektualnà,
● organizacja imprez okolicznoÊciowych –
Dzieƒ Dziecka, zabawy andrzejkowe, choinkowe,
itp.
● organizowanie imprez sportowych,

●

wspó∏praca z mediami – budowanie poprawnego wizerunku osoby niepe∏nosprawnej,
● tworzenie w spo∏eczeƒstwie przyjaznej
atmosfery dla naszych podopiecznych
● z inicjatywy cz∏onków Stowarzyszenia
powsta∏y oddzia∏y przedszkolne i szko∏a ˝ycia dla
dzieci z upoÊledzeniem umys∏owym.
Wszystkie dzia∏ania podejmowane by∏y
z myÊlà o konkretnych osobach i konkretnych niezaspokojonych potrzebach tych osób. BliskoÊç
problemów powoduje w∏aÊciwe realizowanie potrzeb osób niepe∏nosprawnych, a to przek∏ada si´
na wysokie oceny dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia zarówno przez same osoby niepe∏nosprawne, ich rodziców, opiekunów, a tak˝e w∏adze miasta, powiatu i województwa.

Cel przedsi´wzi´cia
Cel podstawowy: stworzenie realnej szansy
zatrudnienia osób z orzeczeniem umiarkowanego
i znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci, a poprzez to podniesienie jakoÊci ich ˝ycia i samooceny oraz prze∏amywanie barier spo∏ecznych i stereotypów dotyczàcych osób niepe∏nosprawnych.
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Cele szczegó∏owe:
wyszukiwanie osób niepe∏nosprawnych
w wieku aktywnoÊci zawodowej,
● informowanie o mo˝liwoÊci szkolenia,
● szkolenie,
● pomoc w poszukiwaniu pracy, stworzenie
i utrzymanie miejsc pracy dla cz´Êci tych osób,
● u∏atwienie adaptacji w nowym Êrodowisku oraz w zespole pracowniczym.
●

Opis przedsi´wzi´cia
Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci Warsztatu Terapii
Zaj´ciowej wiàza∏o si´ z podj´ciem zadania w zakresie przede wszystkim rehabilitacji spo∏ecznej.
Z up∏ywem kolejnych miesi´cy uczestnicy WTZ
udowadniali, ˝e potrafià odnaleêç si´ w ró˝nych
sytuacjach dnia codziennego, a uzyskujàc wsparcie (dostosowane do indywidualnych potrzeb) za∏atwiali podstawowe sprawy urz´dowe, robili zakupy w sklepach, potrafili zachowaç si´ w kawiarni czy restauracji, potrafili przygotowaç prosty posi∏ek. ˚ycie koncentrowa∏o si´ jednak tylko
na jednej p∏aszczyênie.

Wszyscy w ko∏obrzeskim PSOUU mieli ÊwiadomoÊç, ˝e pracujà z doros∏ymi ludêmi niepe∏nosprawnymi. Do samorealizacji cz∏owieka niezb´dna jest okreÊlona aktywnoÊç – dyskutowano
o pracy dla osób niepe∏nosprawnych, pracy
uwzgl´dniajàcej specyficzne potrzeby tej grupy
ludzi. Wszyscy te˝ mieli ÊwiadomoÊç, ˝e aby osoby niepe∏nosprawne mog∏y zaczàç pracowaç –
muszà byç do tego odpowiednio przygotowane.
Zwi´kszono nacisk na rehabilitacj´ zawodowà
w Warsztacie Terapii Zawodowej. Rozpocz´to od
czynnoÊci prostych – punktualnoÊç, dbanie
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o swoje miejsce pracy, przestrzeganie norm
wspó∏˝ycia w grupie, przestrzeganie ustalonych
zasad.
JednoczeÊnie rozpocz´to dzia∏ania w Êrodowisku, zmierzajàce do zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych. Podj´to rozmowy z pracodawcami, wskazywano na mocne strony osób niepe∏nosprawnych oraz na konkretne skutki finansowe
dla pracodawców. By∏y to bardzo trudne spotkania, a g∏ównà przeszkod´ stanowi∏y stereotypy.
Pracodawcy „bali si´” osób niepe∏nosprawnych:
˝e nie poradzà sobie w nowej sytuacji, ˝e to za
du˝y dla nich stres, ˝e nie wykonajà swojej pracy w sposób zadowalajàcy. Obawiali si´ te˝ reakcji pozosta∏ych pracowników. PSOUU zapewnia∏o ze swej strony wszelkà pomoc i wsparcie.
W poczàtkowym okresie pracy z osobami niepe∏nosprawnymi mia∏ pojawiaç si´ asystent ze Stowarzyszenia. Jego zadaniem mia∏a byç wszechstronna pomoc dla niepe∏nosprawnego pracownika, pomoc w adaptacji w nowym Êrodowisku.
Mimo zapewnieƒ i najlepszych intencji oraz sk∏adanych deklaracji – rozmowy nie przynosi∏y zak∏adanych efektów. I wreszcie wiosnà 2001 ko∏obrzeski przedsi´biorca budowlany proponuje
trzymiesi´czny próbny okres zatrudnienia dwóch
osób w stolarni. Wytypowano uczestników WTZ
– jedna osoba z umiarkowanym, druga ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej. Zatrudnienie poprzedzono intensywnymi
przygotowaniami: wzmo˝onà rehabilitacjà zawodowà w pracowni pracy w drewnie w WTZ oraz
spotkaniami z przysz∏ymi pracownikami i ich
wspó∏pracownikami – sprawnymi. W sierpniu
2001 dwie osoby rozpoczynajà swojà pierwszà
prac´ zawodowà na otwartym rynku. Towarzyszy
temu wydarzeniu wiele emocji. Pierwsze dni – to
poznawanie miejsca pracy, zakresu obowiàzków.
Zatrudnionym towarzyszy pracownik PSOUU
oraz wskazani przez pracodawc´ pracownicy
(sprawni) – pe∏niàcy role indywidualnych opiekunów dla ka˝dego niepe∏nosprawnego. Okres
próbny mija spokojnie, a niepe∏nosprawni pracownicy sà powoli akceptowani w zespole. Zapadajà kolejne decyzje – opiekun ze strony PSOUU
pojawia si´ coraz rzadziej, pracownicy samodzielnie doje˝d˝ajà do pracy, otrzymujà umowy
na kolejny czas okreÊlony.
Jest to pierwszy sukces. W PSOUU wszyscy
majà ÊwiadomoÊç, ˝e coÊ si´ zacz´∏o
dziaç. Lecz te˝ jest niedosyt, ˝e tylko dwie osoby…. Wcià˝ rozmawia si´ o Zak∏adzie AktywnoÊci Zawodowej….
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W wrzeÊniu 2001 roku PSOUU Ko∏o w Ko∏obrzegu zakupi∏o na preferencyjnych warunkach
obiekt o powierzchni oko∏o 640 m kw. z zespo∏u
zabudowaƒ powojskowych. Zakup sfinansowano
w ca∏oÊci ze Êrodków w∏asnych Ko∏a. Obiekt by∏
w stanie wymagajàcym kapitalnego remontu.
Przygotowano niezb´dnà dokumentacj´ technicznà i opracowano wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i wyposa˝enia Zak∏adu. JednoczeÊnie prowadzono inne dzia∏ania zmierzajàce do
otwarcia ZAZ, pozyskiwano niezb´dne dokumenty,
opinie, zezwolenia. Ostatecznie 8 paêdziernika
2003 roku podpisano umow´ z PFRON w Warszawie, a 5 listopada decyzjà Wojewody Zachodniopomorskiego placówka uzyska∏a status Zak∏adu
AktywnoÊci Zawodowej i rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç.
W pierwszym roku dzia∏alnoÊci w Zak∏adzie
AktywnoÊci Zawodowej w Ko∏obrzegu zatrudnionych by∏o 35 pracowników niepe∏nosprawnych
z orzeczeniem znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci. Od czerwca 2004 roku zatrudnienie wzros∏o do 39 osób. WÊród pracowników ZAZ w Ko∏obrzegu znajdujà si´ osoby z ró˝nego rodzaju niepe∏nosprawnoÊciami.
W ramach swojej dzia∏alnoÊci Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej w Ko∏obrzegu realizuje zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej, spo∏ecznej
i leczniczej.
Zak∏ad ma charakter produkcyjno-us∏ugowy,
prowadzi dzia∏alnoÊç w czterech dzia∏ach:
● dzia∏ gastronomiczny
● dzia∏ krawiecki
● dzia∏ ogrodnictwa
● dzia∏ poligrafii i sitodruku.
Dzia∏ gastronomiczny jest jednym z najnowoczeÊniej wyposa˝onych tego typu punktów
w Ko∏obrzegu. Zosta∏ zaprojektowany, wykonany
i wyposa˝ony w taki sposób, aby spe∏nia∏ wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne i pozwoli∏
na wdra˝anie procedury HACCP. Dzia∏ gastronomiczny jest w stanie przygotowaç ok. 450 posi∏ków obiadowych dziennie. Cz´Êç z nich jest wydawana na dwóch salach konsumpcyjnych
mieszczàcych jednoczeÊnie 90 osób. Pozosta∏e
posi∏ki sà dostarczane m.in. do szkó∏ podstawowych na terenie miasta i gminy Ko∏obrzeg.
Dzia∏ gastronomiczny zajmuje si´ równie˝
realizacjà zamówieƒ zwiàzanych z organizacjà
przyj´ç okolicznoÊciowych na terenie zak∏adu
oraz imprez cateringowych nawet dla 300 osób.
Dzi´ki dobremu wyposa˝eniu, wysokiej jakoÊci
us∏ug i konkurencyjnoÊci cen Zak∏ad wygrywa
przetargi i pozyskuje nowych klientów.

Dzia∏ krawiecki specjalizuje si´ w produkcji
konfekcji poÊcielowej, galanterii hotelowej, obrusów, serwet, flag, a tak˝e realizacji zleceƒ nietypowych. Do produkcji wykorzystywany jest profesjonalny sprz´t – przemys∏owe maszyny do szycia, stó∏ prasowalniczy z wytwornicà pary oraz
elektryczny nó˝ krajalniczy. Dzi´ki sta∏ej wspó∏pracy z producentami i hurtowniami tkanin dzia∏
mo˝e zaoferowaç bogaty wybór materia∏ów i wzorów oraz niskie ceny. Odbiorcami produkcji tego
dzia∏u sà zarówno klienci instytucjonalni jak i indywidualni.
Dzia∏ ogrodniczy wyposa˝ony jest w podstawowy sprz´t do wykonywania prac ogrodniczych
i porzàdkowych. Do dyspozycji jest samochód,
dzi´ki temu mo˝liwa jest realizacja zleceƒ na terenie miasta Ko∏obrzegu. Pracownicy tego dzia∏u
majà mo˝liwoÊç kompleksowego obs∏u˝enia kontrahenta: od projektu przez wykonawstwo, po
utrzymanie i piel´gnacj´ terenów zielonych. Zlecenia dla tego dzia∏u pochodzà od klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, w∏aÊcicieli hoteli i oÊrodków wczasowych, a tak˝e jednostek samorzàdu terytorialnego.
Dzia∏ poligrafii i sitodruku wykonuje przede
wszystkim prace zwiàzane z fazà prepress’u, czyli
przygotowaniem do druku, a tak˝e drukiem offsetowym i fazà postpress’u, co pozwala przyjmowaç
zlecenia na ca∏oÊç procesu technologicznego. Dzia∏
wyposa˝ony jest w profesjonalny sprz´t komputerowy z legalnym i licencjonowanym oprogramowaniem, i realizuje zamówienia od wizytówek, naklejek czy etykiet po du˝e wydawnictwa ksià˝kowe,
folderowe i gazety reklamowe. Dodatkowo dzia∏ ten
proponuje us∏ugi w zakresie nadruków reklamowych na tkaninach, kartonach i tworzywach.
Wyposa˝enie Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej w najnowoczeÊniejsze urzàdzenia produkcyjne pozwoli∏o na wprowadzenie systemów jakoÊci
i zarzàdzania poszczególnymi procesami produkcji oraz rzetelne, sumienne i terminowe wykonywanie podj´tych zadaƒ.
Prowadzàc dzia∏alnoÊç gospodarczà Zak∏ad
AktywnoÊci Zawodowej w Ko∏obrzegu jednoczeÊnie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, spo∏ecznej i leczniczej.
Ka˝dy pracownik niepe∏nosprawny rozpoczynajàcy prac´ w ZAZ zosta∏ obj´ty programem
przysposobienia zawodowego, który przebiega∏
w trzech etapach. Pierwszy z nich trwa∏ od 1 do
3 miesi´cy i by∏ czasem przystosowania do nowego miejsca, nowej grupy spo∏ecznej, nowych
obowiàzków i zadaƒ. Na tym etapie pracownik
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niepe∏nosprawny by∏ otoczony szczególnà opiekà
terapeutycznà, aby dobrze wybraç stanowisko
pracy i wspólnie z instruktorem opracowaç indywidualny program rehabilitacji uwzgl´dniajàcy
mo˝liwoÊci psychosomatyczne, potrzeby i zainteresowania. Etap drugi, trwajàcy ok. 6 miesi´cy,
by∏ czasem nabywania i utrwalania umiej´tnoÊci
niezb´dnych na danym stanowisku i dokonywania ewentualnych zmian. Na trzecim etapie pracownik niepe∏nosprawny zosta∏ na sta∏e przypisany do konkretnego stanowiska pracy – utrwala
nabyte umiej´tnoÊci zawodowe i zdobywa nowe.
Utwierdza on równie˝ swojà pozycj´ w grupie zawodowej i przejawia wi´kszà aktywnoÊç spo∏ecznà. Prowadzona w Zak∏adzie AktywnoÊci Zawodowej rehabilitacja zawodowa utrzymuje status
pracownika w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu,
ze wszystkimi prawami i obowiàzkami wynikajàcymi z nawiàzania stosunku pracy.
W ZAZ realizowane sà równie˝ zadania
z zakresu rehabilitacji spo∏ecznej zmierzajàce do
wyrabiania zaradnoÊci osobistej niepe∏nosprawnych pracowników, w∏aÊciwego pe∏nienia przez
nich ró˝nych ról spo∏ecznych i pobudzania do
szeroko poj´tej aktywnoÊci spo∏ecznej. W∏àczenie si´ pracowników niepe∏nosprawnych ZAZ
w ˝ycie spo∏ecznoÊci lokalnej wp∏ywa nie tylko
na nich osobiÊcie, ale tak˝e kszta∏tuje w spo∏eczeƒstwie postawy i zachowania sprzyjajàce integracji.
Pracownicy niepe∏nosprawni ZAZ sà obj´ci
kompleksowà opiekà medycznà. W ramach rehabilitacji leczniczej realizowanej przez zak∏ad
wszyscy pracownicy majà mo˝liwoÊç konsultacji
z trzema lekarzami – specjalistami z zakresu psychiatrii, neurologii i rehabilitacji medycznej.
Zgodnie z ich zaleceniami ka˝dy z pracowników
ma indywidualny program rehabilitacji i mo˝liwoÊç skorzystania z ró˝nych jego form, takich jak:
● zabiegi i çwiczenia rehabilitacyjne,
● çwiczenia usprawniajàce na sali gimnastycznej,
● çwiczenia usprawniajàce w basenie,
● muzykoterapia,
● psychoterapia,
● socjoterapia,
● doradztwo zawodowe,
● turnusy rehabilitacyjne.
Praca w Zak∏adzie AktywnoÊci Zawodowej
w Ko∏obrzegu umo˝liwia pracownikom niepe∏nosprawnym rozwój intelektualny, spo∏eczny i zawodowy, a tak˝e pozwala poczuç si´ pe∏noprawnymi
cz∏onkami spo∏eczeƒstwa.
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Zatrudnienie w Zak∏adzie AktywnoÊci Zawodowej poprzedzone by∏o intensywnà pracà
w Warsztacie Terapii Zaj´ciowej. 20 osób spoÊród
uczestników WTZ uzyska∏o takà sprawnoÊç zawodowà, ˝e mog∏o podjàç prac´ w ZAZ. W WTZ pozosta∏y jednak jeszcze osoby, które zdaniem specjalistów sà gotowe do podj´cia aktywnoÊci zawodowej.
W roku 2004 PSOUU Ko∏o w Ko∏obrzegu
podj´∏o dzia∏ania w ramach Programu PFRON
PARTNER pod has∏em: „wyszukiwanie osób niepe∏nosprawnych w wieku aktywnoÊci zawodowej
nie pozostajàcych w zatrudnieniu i nie zarejestrowanych w powiatowych urz´dach pracy w celu
poinformowania o mo˝liwoÊciach zatrudnienia
lub szkolenia oraz w zale˝noÊci od potrzeb udzielenia pomocy w przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy”.
W ramach tego dzia∏ania zatrudniono dwóch
doradców zawodowych. Celem ich pracy by∏o:
1. nawiàzanie wspó∏pracy z PUP, PCPR i innymi strukturami samorzàdu lokalnego, placówkami pomocy spo∏ecznej, szko∏ami, organizacjami pozarzàdowymi,
2. przygotowanie standardu informacji do
baz danych,
3. przygotowanie materia∏ów informacyjnych o procedurze rejestracji w PUP, w formie ∏atwej do czytania, materia∏ów motywacyjno-informujàcych dla rodziców i samych osób niepe∏nosprawnych intelektualnie,
4. wst´pne orientacyjne rozpoznanie potrzeb na terenie powiatu,
5. utworzenie wst´pnej bazy danych osób
niepe∏nosprawnych, nie pozostajàcych w zatrudnieniu i nie zarejestrowanych,
6. rozpocz´cie wst´pnego rozpoznania rynku pracy, który móg∏by dawaç zatrudnienie osobom niepe∏nosprawnym intelektualnie,
7. w miar´ mo˝liwoÊci doprowadzenie do rejestracji w PUP pierwszych osób,
8. rozpoznanie potrzeb co do szkoleƒ osób
niepe∏nosprawnych, rodziców, zainteresowanych
pracodawców.
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2004
podj´to rozmowy z 129 osobami z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz ich rodzicami
i opiekunami. W trakcie spotkaƒ udzielono im informacji na temat mo˝liwoÊci aktywnoÊci zawodowej i uzyskano dane dotyczàce osób niepe∏nosprawnych od nich samych, jak i od ich opiekunów. Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
zosta∏y wprowadzone do bazy danych. W trakcie
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dalszych spotkaƒ z osobami niepe∏nosprawnymi
przedstawiono im propozycj´ rejestracji w Powiatowym Urz´dzie Pracy. Doprowadzono do rejestracji 13 osób w Powiatowym Urz´dzie Pracy
w Ko∏obrzegu.
Prowadzono wspó∏prac´ z Powiatowym
Urz´dem Pracy w Ko∏obrzegu, Starostwem Powiatowym, Miejskim OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej. Zorganizowano spotkanie z kierownikami
GOPS w powiecie ko∏obrzeskim, na którym
przedstawiano informacje dotyczàce mo˝liwoÊci
aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych
(m.in. przekazano foldery informacyjno-motywacyjne). Podj´to wspó∏prac´ z poszczególnymi
oÊrodkami.
Doradcy zawodowi wspólnie z PUP zorganizowali szkolenie z zakresu „szwaczka – krawcowa”, w którym uczestniczy∏o 6 osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà z bazy danych PSOUU
Ko∏o w Ko∏obrzegu. Doradcy zawodowi nawiàzali kontakty z potencjalnymi pracodawcami, do
bazy danych wprowadzono 10 pracodawców
(w tym dwie firmy zatrudniajàce osoby niepe∏nosprawne). Trzech pracodawców wyrazi∏o ch´ç

wspó∏pracy w przysz∏oÊci z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o w Ko∏obrzegu. Jeden z pracodawców
rozpoczà∏ procedur´ zatrudnienia dwóch osób na
stanowiskach pracy w hotelu – jedna osoba jako
pomoc kuchenna, druga jako pomoc pokojowej.
Zatrudnienie znalaz∏y dwie osoby niepe∏nosprawne intelektualnie z orzeczonym umiarkowanym
stopniem. Zatrudnienie odbywa si´ w warunkach
otwartego rynku pracy.
Przy zatrudnieniu tych osób wykorzystano
praktyczne wzory zatrudnienia z roku 2001.
W pierwszych dniach pracownikom towarzyszy∏
asystent z PSOUU oraz osoby wskazane przez
pracodawc´. Pierwsze dni w pracy pracownicy
niepe∏nosprawni przeszli bez wi´kszych problemów. Spotkali si´ z ˝yczliwoÊcià i pracodawcy
i wspó∏pracowników.
W dalszym ciàgu wszyscy pracownicy niepe∏nosprawni zatrudnieni w warunkach otwartego rynku sà cz∏onkami PSOUU Ko∏o w Ko∏obrzegu. Ko∏o monitoruje ich prac´, pomaga rozwiàzywaç konkretne problemy w codziennym ˝yciu.
Pomaga i u∏atwia równie˝ rehabilitacj´ spo∏ecz-
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nà. Pracownicy uczestniczà w dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia, w spotkaniach, wyjazdach, itp.
W wyniku wy˝ej opisanych dzia∏aƒ osiàgni´to cel. Osoby niepe∏nosprawne podejmujà, przy
odpowiednim wsparciu, aktywnoÊç zawodowà.
Zatrudniono 39 osób ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci w ZAZ oraz 4 osoby na otwartym rynku (jedna ze znacznym i trzy z umiarkowanym). W dalszym ciàgu sà prowadzone dzia∏ania zmierzajàce do zaanga˝owania nowych pracowników niepe∏nosprawnych na otwartym rynku. Zadaniem tym zajmuje si´ doradca zawodowy. Ju˝ w najbli˝szej przysz∏oÊci kolejna osoba
niepe∏nosprawna podejmie prac´ w jednym
z oÊrodków wczasowo-sanatoryjnych w Ko∏obrzegu jako pomoc pokojowej.
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Prowadzenie opisanych typów aktywnoÊci
zawodowej wià˝e si´, w koƒcowym etapie, z elementami organizacji zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy. Stopniowe poznawanie Êrodowiska pracy oraz doskonalenie czynnoÊci zawodowych powoduje, ˝e z czasem osoba
niepe∏nosprawna mo˝e osiàgnàç samodzielnoÊç
zawodowà. Osiàganie coraz wi´kszej samodzielnoÊci i sprawnoÊci zawodowej poszerza mo˝liwoÊci realizacji pe∏nego, niezale˝nego, samodzielnego i aktywnego ˝ycia osoby niepe∏nosprawnej.
Podstaw´ dla tej samodzielnej egzystencji w wymiarze szerszym ni˝ dotychczas stwarza prowadzona w Stowarzyszeniu i w ZAZ rehabilitacja
spo∏eczna. Dotyczy ona zarówno osoby niepe∏nosprawnej jak równie˝ jej rodziny i Êrodowiska, poniewa˝ to ich bezpoÊrednio b´dzie dotyczyç poszerzenie wymiaru samodzielnoÊci.
Dodatkowo ZAZ realizuje zadania z zakresu
rehabilitacji leczniczej, zgodnie z zaleceniami lekarskimi i zapewnia fachowà pomoc osobie niepe∏nosprawnej w zale˝noÊci od rodzaju jej niepe∏nosprawnoÊci.
Bardzo istotny jest równie˝ fakt, ˝e zatrudnione w ZAZ osoby niepe∏nosprawne wypracowujà sobie Êwiadczenia rentowe i w ten sposób aktywnie uczestniczà w zabezpieczeniu swojej przysz∏oÊci.
KorzyÊci wynikajàce z zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych dotyczà nie tylko tych osób
i ich najbli˝szych, ale tak˝e szeroko poj´tej spo∏ecznoÊci lokalnej. Widok pracujàcych osób niepe∏nosprawnych utwierdza mieszkaƒców naszego miasta w przekonaniu, ˝e osoby te nie muszà
byç tylko kolejnymi odbiorcami ró˝nych form pomocy spo∏ecznej, ale mogà Êwiadomie decydowaç o jakoÊci swojego ˝ycia i stanowiç jeszcze
jedno mocne ogniwo spo∏ecznoÊci lokalnej.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Przez wiele lat dzia∏alnoÊci Ko∏a Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem
Umys∏owym w Ko∏obrzegu jego cz∏onkowie zastanawiali si´, jak w najlepszy sposób wype∏niç
luk´ w rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych, realizowanej na terenie miasta i powiatu ko∏obrzeskiego. Idealnym rozwiàzaniem wydawa∏o si´
stworzenie systemu kompleksowej opieki
i wsparcia osób niepe∏nosprawnych. Dzia∏ajàce
ju˝ placówki: OÊrodek Wczesnej Interwencji,
Warsztat Terapii Zaj´ciowej i Dom Pomocy Spo-
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∏ecznej realizowa∏y na wysokim poziomie zadania z zakresu rehabilitacji spo∏ecznej, leczniczej,
opieki, a tak˝e elementy rehabilitacji zawodowej. Priorytetem sta∏o si´ rozbudowanie dzia∏aƒ
zwiàzanych z rehabilitacjà zawodowà i zatrudnieniem osób niepe∏nosprawnych intelektualnie.
BezpoÊrednimi odbiorcami tego projektu mia∏y
byç osoby niepe∏nosprawne w stopniu znacznym
i umiarkowanym, gotowe do podj´cia aktywnoÊci zawodowej w wymiarze szerszym ni˝ w WTZ.
Dlatego pierwsza cz´Êç systemowego przedsi´wzi´cia polega∏a na wyszukiwaniu osób niepe∏nosprawnych w wieku aktywnoÊci zawodowej,
informowaniu o mo˝liwoÊci szkolenia, szkoleniu,
pomocy w poszukiwaniu pracy na otwartym rynku dla cz´Êci tych osób. Druga cz´Êç opiera∏a si´
na pomyÊle stworzenia i utrzymania miejsc pracy dla tej cz´Êci osób niepe∏nosprawnych, które
mia∏y niewielkie szanse na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku. Optymalnym rozwiàzaniem, wed∏ug cz∏onków Zarzàdu Ko∏a, by∏o
uruchomienie Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej,
jako sprawdzonej formy zatrudniania osób
z orzeczeniem znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci. Podstawà rozpocz´cia jakichkolwiek dzia∏aƒ zmierzajàcych do utworzenia takiego zak∏adu by∏o dok∏adne przemyÊlenie struktury organizacyjnej i charakteru prowadzonej
w nim dzia∏alnoÊci gospodarczej. Jego pomys∏odawcy i twórcy mieli g∏´bokà ÊwiadomoÊç, ˝e
aby to przedsi´wzi´cie mog∏o zakoƒczyç si´ sukcesem nale˝a∏o dok∏adnie zbadaç potrzeby
i mo˝liwoÊci lokalnego rynku, na którym nowy
zak∏ad mia∏ si´ wpisaç na sta∏e.

Przygotowanie do realizacji projektu
Wizj´ realizacji potrzeb osób niepe∏nosprawnych Zarzàd Ko∏a PSOUU w Ko∏obrzegu realizuje
poprzez zatrudnienie specjalistów z wielu dziedzin: pedagogów, psychologów, rehabilitantów,
terapeutów zaj´ciowych, instruktorów zawodu,
doradców zawodowych. Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadajà kwalifikacje do pracy z osobami niepe∏nosprawnymi, stale podnoszà poziom
swojej wiedzy i umiej´tnoÊci poprzez udzia∏ w ró˝nego rodzaju kursach. Kadra zarzàdzajàca,
w imieniu Zarzàdu Ko∏a, odbywa∏a praktyki
w Niemczech i we Francji, których celem by∏o obserwowanie systemu rehabilitacji zawodowej
w tych krajach. Wizja rehabilitacji zawodowej
przyj´ta do realizacji w Ko∏obrzegu jest wynikiem
wspólnych dyskusji i przemyÊleƒ Zarzàdu i kadry.
Rozpocz´cie dzia∏aƒ zwiàzanych z projektem poprzedzi∏y spotkania z terapeutami WTZ
i rodzicami uczestników. Osiàgni´to kompromis
i wypracowano wspólny kierunek dzia∏aƒ. Przeorientowano prac´ WTZ pod kàtem nowych zadaƒ i nowych potrzeb. Do koordynowania projektem wyznaczono dwie osoby spoÊród pracowników Stowarzyszenia. Pozosta∏ym pracownikom
wyznaczono zadania szczegó∏owe, zgodnie z ich
kwalifikacjami i mo˝liwoÊciami. Projekt by∏ realizowany na bazie lokalowej i zapleczu technicznym PSOUU w Ko∏obrzegu.

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

Okres realizacji
Od 1993 roku i trwa do dnia dzisiejszego.

województwo
powiat
gmina
miejscowoÊç

– Zachodniopomorskie
– Ko∏obrzeski
– Ko∏obrzeg
– Ko∏obrzeg

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków
i êród∏o ich pochodzenia
pochodzenie Êrodków

wysokoÊç w PLN

nazwa instytucji
w∏asne

59 960, 00 z∏

zewn´trzne, w tym:
publiczne krajowe

1 650 830 z∏
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Charakterystyka osób
niepe∏nosprawnych.
a)
stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci

liczba
osób

umiarkowany
znaczny
b)
rodzaj niepe∏nosprawnoÊci

83
93
liczba
osób

upoÊledzenie umys∏owe
choroba psychiczna
niepe∏nosprawnoÊç narzàdu ruchu
inne
c)
Sytuacja zawodowa osoby
przed udzia∏em w przedsi´wzi´ciu
pracujàca, w tym:
zatrudniona
zagro˝ona utratà zatrudnienia
pracujàca na w∏asny rachunek
niepracujàca, w tym:
wolontariusz
uczàca lub szkolàca si´
zarejestrowana w Powiatowym
Urz´dzie Pracy jako bezrobotna
zarejestrowana w Powiatowym
Urz´dzie Pracy
jako poszukujàca pracy
bierna zawodowo

154
6
7
9
liczba
osób
0
0
0
0
176
0
73
11
0
86

Uzasadnienie potrzeby realizacji
przedsi´wzi´cia
Dzia∏ania podj´te przez PSOUU Ko∏o w Ko∏obrzegu by∏o spowodowane potrzebà zape∏nienia luki w systemie rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych. Utworzenie i prowadzenie Zak∏adu
AktywnoÊci Zawodowej, doradztwo zawodowe,
poszukiwanie miejsc pracy i zatrudnianie osób
niepe∏nosprawnych na otwartym rynku – to budowanie kompleksowego systemu opieki nad
osobami niepe∏nosprawnymi intelektualnie w zakresie rehabilitacji zawodowej.
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W powiecie ko∏obrzeskim dotychczas nie by∏y realizowane ˝adne przedsi´wzi´cia stwarzajàce
mo˝liwoÊç podj´cia sta∏ej pracy przez osoby niepe∏nosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym. Miejscowy rynek pracy jest bardzo ubogi
w oferty zatrudnienia, tym bardziej w oferty dla
osób niepe∏nosprawnych. Szczególnie trudne jest
znalezienie pracy dla osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Dodajàc do tego niskà zaradnoÊç ˝yciowà – odnalezienie si´ takiej osoby
w charakterze pracownika staje si´ prawie nierealne. Osoby niepe∏nosprawne pozostawa∏y
w wi´kszoÊci bierne zawodowo. Zarówno im, jak
i ich rodzinom i opiekunom brakowa∏o ÊwiadomoÊci praw wynikajàcych z mo˝liwoÊci realizacji potrzeb zawodowych. Osoby te nie by∏y zarejestrowane w urz´dach pracy, nie korzysta∏y z praw
przys∏ugujàcych osobom zarejestrowanym w PUP,
nie korzysta∏y ze szkoleƒ i sta˝y. Brak ÊwiadomoÊci u osób niepe∏nosprawnych i ich opiekunów powodowa∏, ˝e zarówno one jak i reszta spo∏eczeƒstwa uznawa∏a, ˝e sà niezdolne do podj´cia pracy. W konsekwencji brak by∏o bazy danych osób
niepe∏nosprawnych w wieku aktywnoÊci zawodowej i brak oferty zatrudnienia dla tych osób.
Bioràc pod uwag´ okreÊlonà sytuacj´ na lokalnym rynku pracy i taki stan ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa, dzia∏ania o charakterze doradztwa
zawodowego i utworzenie ZAZ by∏y jedynà mo˝liwoÊcià na uzyskanie i utrzymanie pracy przez
tak licznà grup´ osób o znacznie zmniejszonej
ogólnej wydajnoÊci, sk∏onnoÊciach do szybszego
m´czenia si´ i zak∏óceniach w opanowaniu niezb´dnego rytmu pracy.

Sposób rekrutacji uczestników
Przed rozpocz´ciem realizacji zadania aktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych ogranicza∏a
si´ do uczestnictwa w terapii zaj´ciowej prowadzonej przez WTZ. Pozosta∏a cz´Êç pozostawa∏a
bierna zawodowo.
Uruchomienie Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej by∏o etapem uzupe∏niania systemu opieki
nad osobami niepe∏nosprawnymi intelektualnie.
Blisko po∏ow´ przysz∏ych pracowników Zak∏adu
AktywnoÊci Zawodowej wy∏oniono z grupy najlepiej funkcjonujàcych i przejawiajàcych predyspozycje do podj´cia aktywnoÊci zawodowej
uczestników WTZ.
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Pozosta∏ych kandydatów na pracowników
ZAZ poszukiwano przy pomocy innych stowarzyszeƒ i fundacji zrzeszajàcych osoby niepe∏nosprawne, a tak˝e Powiatowego Urz´du Pracy.
Zamieszczono w lokalnej prasie i telewizji
og∏oszenia o tworzeniu ZAZ i poszukiwaniu osób
z orzeczeniem znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci ch´tnych do podj´cia pracy.
Pracownicy niepe∏nosprawni na otwarty rynek byli kwalifikowani przez Rad´ Programowà
Warsztatu Terapii Zaj´ciowej spoÊród uczestników
o najlepszych predyspozycjach zawodowych.

Monitoring uczestników
po zakoƒczonym przedsi´wzi´ciu
Przedsi´wzi´cie jest kontynuowane, a jego
uczestnicy sà na bie˝àco monitorowani. W Zak∏a-

dzie AktywnoÊci Zawodowej efekty prowadzonej
rehabilitacji zawodowej sà oceniane raz w roku.

Kontynuacja przedsi´wzi´cia
Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej w Ko∏obrzegu prowadzi dzia∏alnoÊç nieprzerwanie.
Zmienia si´ jedynie i modyfikuje zakres oraz forma us∏ug i produkcji, którà dostosowuje si´ do
potrzeb lokalnego rynku. Osoby zatrudnione na
otwartym rynku kontynuujà prac´, dwie z nich
otrzyma∏y umowy o prac´ na czas nieokreÊlony.
Stworzona baza danych o osobach niepe∏nosprawnych i ich potrzebach jest na bie˝àco uaktualniana. Podejmowane sà dzia∏ania zmierzajàce do organizowania wspólnie z Powiatowym
Urz´dem Pracy szkoleƒ, praktyk i innych form
aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych.

Napotkane problemy i sposoby ich rozwiàzywania
• w trakcie planowania
problem

sposób rozwiàzania

OkreÊlenie profilu prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej w ZAZ.

Badania potrzeb lokalnego rynku, zbieranie
listów intencyjnych od firm zainteresowanych
wspó∏pracà.

• w trakcie realizacji
problem

sposób rozwiàzania

Znalezienie 35 osób z orzeczeniem
znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
ch´tnych do podj´cia pracy w ZAZ.

Wykazanie korzyÊci z zatrudnienia w ZAZ

Stereotypy funkcjonujàce w spo∏eczeƒstwie.

Prze∏amywanie stereotypów poprzez spotkania
z osobami niepe∏nosprawnymi intelektualnie.

Niska ÊwiadomoÊç osób niepe∏nosprawnych
i ich rodzin w zakresie mo˝liwoÊci podj´cia
aktywnoÊci zawodowej.

UÊwiadomienie praw osób niepe∏nosprawnych
w zakresie zatrudnienia.

37

Wspieranie osób
z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym
Zarzàd G∏ówny
02-639 Warszawa
ul. G∏ogowa 2B
tel./fax (22) 848 82 60, 646 03 14, 848 61 62
e-mail: zg@psouu.org.pl
www.psouu.org.pl
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Rys historyczny
W 1963 roku z inicjatywy rodziców osób
upoÊledzonych umys∏owo w Warszawie, powsta∏
Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i ko∏a terenowe o tej samej nazwie, które rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç przy Towarzystwie Przyjació∏ Dzieci. W∏adze odmówi∏y wówczas rejestracji osobnego stowarzyszenia uznajàc, i˝ upoÊledzenie
umys∏owe jest wstydliwà dla socjalizmu patologià. Rodzice od poczàtku wyra˝ali ch´ç budowania ca∏oÊciowego programu rehabilitacji, edukacji i integracji, co znalaz∏o swój wyraz w przyj´tym logo i haÊle: „Otwórzmy przed nimi ˝ycie” –
u˝ywanymi niezmiennie do dzisiaj.
W 1970 r. Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jako ogólnopolska reprezentacja
rodziców zosta∏ przyj´ty do Mi´dzynarodowej Ligi Stowarzyszeƒ na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym (ILSMH – obecnie Inclusion
International).
W 1991 roku Komitet i Ko∏a PDST oddzieli∏y si´ od TPD rejestrujàc w sàdzie pozarzàdowà, niedochodowà, samopomocowà organizacj´
o nazwie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym (PSOUU).
Przez 43 lata dzia∏alnoÊci rodzice zbudowali zarys sytemu s∏u˝b: wczesnej interwencji,
kompleksowego wspierania rozwoju, rehabilitacji, edukacji, przygotowania do pracy, pracy,
mieszkalnictwa chronionego i wspierania umo˝liwiajàcego niezale˝ne ˝ycie w integracji, udzia∏u w kulturze dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
W ostatnim okresie, podà˝ajàc za trendami
Êwiatowymi, Stowarzyszenie tworzy takie warunki, aby osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà same reprezentowa∏y swoje interesy, aby
same upomina∏y si´ o swoje prawa. Ta forma
nosi nazw´ selfadwokatury i wymaga szkoleƒ,
treningów i wspierania.
Stowarzyszenie wywalczy∏o m.in. prawo do
edukacji dla dzieci g∏´boko upoÊledzonych.
Obecnie dzia∏a w 130 ko∏ach terenowych i prowadzi ponad 300 placówek o zró˝nicowanych
programach dla dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych
i osób starszych.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
UpoÊledzeniem Umys∏owym stale wypracowuje
nowe rozwiàzania. W tej chwili inicjatywy koncepcyjne i pilota˝owe Stowarzyszenia poÊwi´cone sà pracy i poÊrednictwu pracy w szerokim rozumieniu.
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Cel przedsi´wzi´cia
Celem strategicznym by∏a wst´pna aktywizacja zawodowa osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, które sà bierne zawodowo, nie sà zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub
poszukujàce pracy i otrzymujà rent´ socjalnà.

Opis przedsi´wzi´cia
Przedsi´wzi´cie polega∏o na rozwini´ciu takich dzia∏aƒ, które w sposób kompleksowy „obs∏u˝y∏yby” osob´ g∏´biej niepe∏nosprawnà intelektualnie, równie˝ ze sprz´˝onymi kalectwami.
Dzia∏ania mia∏y byç skutecznie przeprowadzone
– to znaczy od prze∏amania biernoÊci osoby niepe∏nosprawnej do jej zatrudnienia i zaistnienia
w roli pracownika. Aby cel strategiczny zosta∏
osiàgni´ty, dzia∏ania musia∏y byç skierowane nie
tylko do osoby niepe∏nosprawnej, ale równie˝ do
rodziców i opiekunów osoby niepe∏nosprawnej,
do personelu placówek i organizatorów szkoleƒ,
z których korzysta, do pracodawców i Êrodowiska pracy. W tym celu utworzono, w 2005 r.,
Centra Aktywnego PoÊrednictwa Pracy (CAPP),
w czterech miastach i powiatach – Bytom, Jaros∏aw, Warszawa, Zakopane. W ka˝dym z nich zatrudniono doradców zawodowych. Zadaniem
personelu by∏o:
1. nawiàzanie wspó∏pracy z PUP, PCPR, innymi strukturami samorzàdu lokalnego, placówkami pomocy spo∏ecznej, szko∏ami, organizacjami pozarzàdowymi itp.,
2. przygotowanie standardu informacji do
bazy danych,
3. przygotowanie standardów informacyjnych o procedurze rejestracji w PUP, w formie ∏atwej do czytania (easy-to-read), materia∏ów informacyjno-motywujàcych dla rodziców i samych
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà,
4. wst´pne rozpoznanie potrzeb na terenie
miast obj´tych dzia∏aniem kó∏,
5. utworzenie wst´pnej bazy danych osób
niepe∏nosprawnych, które nie pracujà i nie sà zarejestrowane jako poszukujàce pracy,
6. informowanie i doradzanie rodzicom,
7. rozpocz´cie wst´pnego rozpoznawania
rynku pracy, który móg∏by dawaç zatrudnienie
osobom g∏´biej niepe∏nosprawnym intelektualnie,
8. w miar´ mo˝liwoÊci doprowadzenie do rejestracji w PUP pierwszych osób,
9. rozpoznanie potrzeb ustalajàcych profil
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szkoleƒ osób niepe∏nosprawnych, rodziców, zainteresowanych pracodawców,
10. szukanie mo˝liwoÊci szkoleniowych dla
zewidencjonowanych osób niepe∏nosprawnych
i wspieranie ich w korzystaniu ze szkoleƒ,
11. nawiàzanie kontaktu z pracodawcami
celem promowania zatrudnienia osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, promowanie konkretnych osób, pomoc pracodawcom w skonstruowaniu stanowiska pracy zgodnie z potrzebami konkretnej osoby niepe∏nosprawnej.
Wymienione dzia∏ania pozwoli∏y na aktywizacj´ osób niepe∏nosprawnych.
Realizacja przedsi´wzi´cia umo˝liwi∏a zarówno wzmocnienie struktury Stowarzyszenia
oraz rozszerzenie dzia∏alnoÊci statutowej o aktywizacj´ zawodowà osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà, jak i wypracowanie metodologii
dzia∏aƒ.
Ka˝de CAPP mia∏o wypracowywaç w∏asne
techniki na wskazanych obszarach, choç ogólne
zasady zosta∏y ujednolicone (np. potrzeba kontaktów indywidualnych na równi z grupowymi,
ciàg∏oÊç i powtarzalnoÊç oddzia∏ywaƒ, stosowanie wizualizacji i konkretu dla lepszego zrozumienia i zapami´tania – np. ulotki, szczególnie wnikliwa praca z rodzicami jako potencjalnym, najsilniej dzia∏ajàcym czynnikiem motywujàcym lub
hamujàcym oraz z pracodawcami, aby zmieniç
ich negatywne postawy, itd.). Efekty zamierzenia
postanowiono ujmowaç liczbowo.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Pomys∏ przedsi´wzi´cia wynika∏ z konstatacji, i˝ osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà,
korzystajàce przez wiele lat z ró˝nych form rehabilitacji prowadzonej przez PSOUU nie tylko nie
znajdujà pracy, ale nawet nie podejmujà w tym
kierunku wysi∏ków. Powsta∏a potrzeba obalania
stereotypów postrzegania osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, zw∏aszcza w znacznym
stopniu, jako niezdolnych do pracy. Stereotyp ten,
wyjàtkowo silnie zakorzeniony, zak∏ada, ˝e niczego si´ one nie nauczà i nie sà zdolne do odpowiedzialnoÊci. Skutkiem takiego podejÊcia jest wyst´powanie prawie ca∏kowitej w tej grupie bezczynnoÊci i zale˝noÊci. Do tego dochodzà
niemal˝e powszechna nadopiekuƒczoÊç rodziców, brak dostosowanych do potrzeb osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà instytucji i instrumentów rynku pracy, prawne bariery o charakte-

rze dyskryminacyjnym. Zatem prawie ˝adna osoba niepe∏nosprawna z problemami intelektualnymi nie osiàgnie sukcesu zawodowego, rozumianego choçby jako prosta praca.
Majàc dobrze zidentyfikowane potrzeby osób
niepe∏nosprawnych oraz ÊwiadomoÊç braków ró˝nych form wsparcia na drodze do zatrudnienia,
PSOUU podejmuje kolejno ró˝ne próby na tym polu. W roku 1997 PSOUU wprowadzi∏o do Ustawy
o rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych zak∏ady aktywizacji zawodowej. PSOUU prowadzi z powodzeniem
trzy: w Ko∏obrzegu, Rymanowie oraz w Stargardzie Szczeciƒskim. Niestety, w tej formie zatrudnienia miejsc przybywa bardzo powoli. JednoczeÊnie w Stanach Zjednoczonych oraz Europie rozwija si´ zatrudnienie wspomagane na otwartym
rynku pracy, które jest specjalnie promowane
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przez UE i ILO, jako najbardziej integrujàce oraz
niedrogie. Aby zrobiç krok w stron´ zatrudnienia
wspomaganego trzeba stworzyç sieç struktur
Êwiadczàcych informacje, wsparcie, doradztwo,
szkolenia i inne us∏ugi, wspó∏pracujàcych z pracodawcami w rozumieniu poÊrednictwa i podejmujàcych inne dzia∏ania, aby osob´ ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej zmotywowaç i przygotowaç do pracy, znaleêç dla niej miejsce pracy oraz pomóc, by si´ w niej utrzyma∏a. Potrzebne sà dzia∏ania od preorientacji zawodowej
przez diagnoz´, poradnictwo zawodowe, szkole-

niu i nie zarejestrowanych w PUP, w celu poinformowania ich o mo˝liwoÊci zatrudnienia lub szkolenia oraz, w zale˝noÊci od potrzeb, udzielania
pomocy w przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.
Oba dzia∏ania by∏y mo˝liwe dzi´ki programowi PARTNER.

Okres realizacji
Przedsi´wzi´cie by∏o realizowane w okresie
od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 roku.

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków
i êród∏o ich finansowania
75.984,00 PLN – wk∏ad w∏asny Polskiego
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem
Umys∏owym oraz
303.936,00 PLN – dofinansowanie z Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych (Program PARTNER).

Przygotowanie do realizacji
przedsi´wzi´cia
●

nia, aktywne poÊrednictwo pracy, wspó∏prac´
z pracodawcà i z rodzicami, by sprzyjali aktywizacji ich dziecka, do wprowadzenia na stanowisko
pracy i do Êrodowiska pracy oraz szkolenie na stanowisku, a tak˝e monitorowanie.
Na bazie tej wiedzy PSOUU powsta∏ projekt
utworzenia w roku 2005 pilota˝owego modelu
Centrum Aktywnego PoÊrednictwa Pracy (CAPP)
w kilku ko∏ach PSOUU. Dzia∏anie to poprzedzono
rozpoznawczo, w roku 2004, programem wyszukiwania osób niepe∏nosprawnych w wieku aktywnoÊci zawodowej, niepozostajàcych w zatrudnie42

Opracowanie przez Zarzàd G∏ówny
PSOUU standardowych dzia∏aƒ koniecznych do
rozwijania aktywizacji zawodowej osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i wdro˝enie ich podczas realizacji programu PARTNER w 2004 r.
przez kilka kó∏ terenowych.
● Przygotowanie i wydanie publikacji b´dàcej poradnikiem dla osób niepe∏nosprawnych i ich
rodziców wraz z przyk∏adami rozmów z osobà
niepe∏nosprawnà, rodzicami i pracodawcà pt.:
„Dlaczego dobrze jest pracowaç“.
● Publikowanie wydawnictw zagranicznych organizacji dzia∏ajàcych na rzecz osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà na temat zatrudnienia i rozpowszechnianie ich wÊród kó∏ terenowych PSOUU.
● Wykonanie i rozpowszechnianie filmów
instrukta˝owych pokazujàcych prac´ osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà na otwartym rynku i w ZAZ, s∏u˝àcych jako informacja i przyk∏ady
dobrych praktyk dla rodziców, profesjonalistów
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i dla pracodawców (dofinansowanie z programu
PARTNER).
● Publikowanie w czasopiÊmie „Spo∏eczeƒstwo dla Wszystkich” dobrych przyk∏adów zatrudniania osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
w ró˝nych miastach przez ko∏a terenowe PSOUU.
● Nawiàzanie wspó∏pracy z konkretnym
pracodawcà i przygotowywanie go do zatrudniania osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà zapoczàtkowane w roku 1998; udzia∏ pracodawcy
jako partnera w mi´dzynarodowym projekcie
w ramach projektu Leonardo da Vinci w roku
2004, uwieƒczony sukcesem w postaci zatrudnienia dwóch osób w ramach umowy o prac´
w 2006 r. i podj´cie praktyki przez trzecià osob´.

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

Powiat

Gmina

MiejscowoÊç

Êlàskie

Bytom

Bytom

Bytom

podkarpackie

jaros∏awski

Jaros∏aw

Jaros∏aw

mazowieckie

Warszawa

Warszawa Warszawa

ma∏opolskie

tatrzaƒski

Zakopane

Zakopane

Charakterystyka osób
niepe∏nosprawnych
a)
stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci
umiarkowany
znaczny

liczba osób
196
222

b)
rodzaj niepe∏nosprawnoÊci
liczba osób
niepe∏nosprawnoÊç intelektualna
528
sprz´˝one, ci´˝kie niepe∏nosprawnoÊci
c)
Sytuacja zawodowa osoby przed liczba osób
udzia∏em w przedsi´wzi´ciu
zarejestrowana w Powiatowym
Urz´dzie Pracy
528

Uzasadnienie potrzeby realizacji
przedsi´wzi´cia
Totalne wykluczenie z rynku pracy osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w stopniu
umiarkowanym i znacznym, przy jednoczesnym,
obserwowanym w Warsztatach Terapii Zaj´ciowej, ciàg∏ym post´pie w osiàganiu przez osoby
niepe∏nosprawne gotowoÊci do pracy, coraz silniej motywowa∏o nas do szukania dróg i metod
wyjÊcia z impasu. By∏o to tym wa˝niejsze, ˝e osoby przygotowane do pracy, gdy przez d∏u˝szy czas
nie mog∏y si´ w niej realizowaç, zaczyna∏y si´ cofaç w rozwoju i traciç zdobyte ju˝ umiej´tnoÊci.
Ponadto uwa˝amy, ˝e coraz silniej werbalizowana polityka paƒstwa nastawiona na potrzeb´ aktywizacji zawodowej obywateli nie powinna pomijaç osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Aby osiàgnàç pozytywny rezultat nale˝a∏o zdiagnozowaç s∏abe strony istniejàcego systemu aktywizacji zawodowej osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà (lub stwierdziç jego brak) oraz
wskazaç rozwiàzania lepsze, bardziej kompleksowe, skuteczniejsze. Naszym celem by∏o wypracowanie kompleksowego modelu us∏ug aktywizujàcych, odpowiadajàcego specyfice potrzeb osób
g∏´biej niepe∏nosprawnych intelektualnie,
zw∏aszcza: nieumiej´tnoÊci samodzielnego poruszania si´ w obszarach instytucji rynku pracy,
trudnoÊci komunikacyjnych, bardzo ograniczonej
samoorientacji zawodowej, powolnemu uczeniu
si´, s∏abej umiej´tnoÊci czytania i pisania, ograniczonych zasobów umiej´tnoÊci ˝ycia codziennego, braku doÊwiadczeƒ w pracy i wspó∏pracy,
cz´stych postaw l´kowych i niezaradnoÊci ogólnej, a tak˝e ∏atwoÊci zniech´cania si´. DoÊwiadczenia ca∏kowicie potwierdzi∏y nasze przewidywania. Dobrane rodzaje us∏ug oraz ich metody
by∏y skuteczne i nale˝y je rozwijaç. Obecnie nie
ma wÊród licznych instytucji rynku pracy takich,
które skutecznie zaspokajajàc potrzeby osób g∏´biej niepe∏nosprawnych intelektualnie doprowadza∏yby do podejmowania i utrzymywana przez
nie pracy.

Sposób rekrutacji uczestników
Beneficjenci do Centrum Aktywnego PoÊrednictwa Pracy w Bytomiu, Jaros∏awiu, Zakopanem
i Warszawie byli rekrutowani spoÊród osób z nie43

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym Zarzàd G∏ówny

si´wzi´ciu, ale nie zosta∏y zatrudnione oraz z tymi, którzy podpisali umowy o prac´. Na bie˝àco
prowadzono analiz´ i rozmowy z beneficjentem.
Utrzymywano te˝ sta∏y kontakt z pracodawcà
i wspó∏pracownikami, aby s∏u˝yç im pomocà
i wsparciem, a tak˝e prowadzono sta∏à wspó∏prac´ z rodzicami.

Czy przedsi´wzi´cie
jest kontynuowane
pe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, które nie by∏y
zatrudnione i nie by∏y zarejestrowane w PUP, oraz
tych, które na co dzieƒ uczestniczà w Warsztatach Terapii Zaj´ciowej, jak równie˝ ci, którzy
mieszkajà na obszarze funkcjonowania Miejskiego i Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej i nie
korzystajà z ˝adnej formy rehabilitacji. Skutecznà
metodà rekrutacji osób spoza naszych placówek
by∏o zach´canie do udzia∏u w przedsi´wzi´ciu
poprzez upowszechnianie dobrych przyk∏adów,
które przynios∏y wymierny sukces.
Informacje do bazy danych pochodzi∏y od samych niepe∏nosprawnych, ich rodziców, opiekunów oraz od terapeutów. UzyskaliÊmy je przeprowadzajàc wywiady Êrodowiskowe w kontakcie indywidualnym lub poprzez rozmowy telefoniczne.
Gdy mieliÊmy sprecyzowanà grup´ beneficjentów, do których docieraliÊmy indywidualnie
– upowszechnialiÊmy informacje o przedsi´wzi´ciu, jego walorach, kolejnych etapach realizacji i efektach. Dzia∏aniami promocyjnymi by∏y:
– broszury, plakaty, ulotki oraz inne materia∏y drukowane, przedstawiajàce informacje o projekcie, jego za∏o˝eniach i celach, korzyÊciach wynikajàcych z uczestnictwa w przedsi´wzi´ciu. Informacje by∏y kierowane do potencjalnych
uczestników, ich opiekunów, terapeutów jak równie˝ do instytucji rynku pracy i instytucji dialogu
spo∏ecznego;
– informacje o aktualnie realizowanym projekcie na stronie internetowej ko∏a.

Monitoring uczestników
po zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia
Utrzymywano sta∏y kontakt z osobami niepe∏nosprawnymi, które ju˝ uczestniczy∏y w przed-
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Rezultaty uzyskane w trakcie realizacji
przedsi´wzi´cia sà wykorzystane i rozwijane
w kolejnych, nowych dzia∏aniach podejmowanych przez Zarzàd G∏ówny i ko∏a terenowe
PSOUU w roku 2006 m.in. takich jak:
● Realizacja Programu PARTNER przez siedem kó∏ terenowych PSOUU pt.: „Prowadzenie
kampanii informacyjnej wÊród osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w wieku aktywnoÊci
zawodowej majàcej na celu poinformowanie
o mo˝liwoÊciach zatrudnienia lub szkolenia oraz,
w zale˝noÊci od potrzeb, udzielanie odpowiedniej
pomocy w przygotowywaniu do aktywnego poszukiwania pracy“.
● Wykorzystanie pomys∏u przy opracowywaniu kolejnych przedsi´wzi´ç, takich jak budowanie i rozwijanie nowych s∏u˝b w postaci oÊrodków
wspierania osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w aktywizacji spo∏ecznej i zawodowej,
tzw. Centrów Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepe∏nosprawnoÊcià Intelektualnà:
„Centrum DZWONI” w projekcie w ramach dzia∏ania 1.4.SPO RZL. B´dà one kontynuowane
w trzech ko∏ach terenowych PSOUU: w Bytomiu,
Warszawie i Zgierzu.
● Kontynuacja dzia∏ania w formie Agencji
Zatrudnienia Wspomaganego w Zakopanem
w ramach realizacji projektu z EFS przez ko∏o terenowe PSOUU w Zakopanem.
● Aktywna kontynuacja wczeÊniejszych zadaƒ realizowanych w Programie PARTNER podejmowanych w zakresie aktywizacji zawodowej
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Budowanie nieformalnych dzia∏aƒ wsparcia, poradnictwa, doradztwa, poÊrednictwa, wyszukiwania
pracodawców – rozwijanych wokó∏ placówek dla
doros∏ych osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w ko∏ach terenowych PSOUU w G∏ogowie,
Poznaniu, Tarnobrzegu i innych.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym Zarzàd G∏ówny

Napotkane problemy i sposoby ich rozwiàzywania
• w trakcie planowania
Problem
Brak dostatecznego rozeznania
w sytuacji osób biernych zawodowych w danym Êrodowisku, jak równie˝ trudnoÊci, jakie wy∏onià si´ przy
próbie aktywizacji zawodowej.

sposób rozwiàzania
Przygotowanie si´ do aktywnej postawy wobec trudnoÊci,
zw∏aszcza przez indywidualne docieranie i przekonywanie.

• w trakcie realizacji
1. Niech´ç rodziców do rejestracji swoich doros∏ych dzieci w urz´dach pracy. G∏ówne argumenty przeciw to: obawa przed utratà Êwiadczeƒ
socjalnych przez osoby zarejestrowane, bàdê te˝ przeÊwiadczenie, ˝e ich
doros∏e dzieci nie nadajà si´ do pracy,
z ró˝nych powodów.

Indywidualne spotkania, jak równie˝ grupowe szkolenia
skierowane do rodziców, na których zostali poinformowani o korzyÊciach, jakie niesie za sobà rejestracja osoby niepe∏nosprawnej intelektualnie jako poszukujàcej pracy. Wyraênie te˝ zosta∏o
podkreÊlone, ˝e taka rejestracja nie prowadzi do utraty jakichkolwiek Êwiadczeƒ pobieranych przez osob´ niepe∏nosprawnà, mo˝e jedynie przynieÊç wymierne korzyÊci w postaci szkoleƒ finansowanych przez urzàd. W przypadku drugiego argumentu (tj.
braku wiary w mo˝liwoÊci doros∏ych osób niepe∏nosprawnych),
kontakty z rodzicami by∏y ponawiane, wymaga∏y te˝ argumentów w formie wizualnego prezentowania dobrych praktyk.

2. TrudnoÊç zgrania w czasie
momentu zakoƒczenia przygotowania
do pracy z gotowoÊcià pracodawcy do
zatrudnienia (posiadanie etatu) oraz
spe∏nienia wszystkich formalnych
warunków przez osob´ niepe∏nosprawnà (badanie lekarskie, skierowanie, itp.).

Podj´liÊmy dzia∏ania dwutorowo: po pierwsze jesteÊmy
w sta∏ym kontakcie z pracodawcà i staramy si´ „trzymaç r´k´ na
pulsie” w sprawie zatrudnienia naszych beneficjentów. Po drugie kontaktujemy si´ z rodzicami i samym beneficjentem informujàc ich na bie˝àco o post´pach przedsi´wzi´cia. Poza tym
ustaliliÊmy z pracodawcà (na proÊb´ rodziców oraz samych osób
niepe∏nosprawnych), ˝e do czasu podpisania umowy, nasi beneficjenci b´dà mogli nadal kontynuowaç praktyk´ w zak∏adzie
pracy.

3. Obawy rodziców przed utratà
Êwiadczeƒ w przypadku podj´cia pracy przez osoby niepe∏nosprawne intelektualnie. Brak wiary w mo˝liwoÊci
swoich dzieci jako potencjalnych pracowników.

Prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do rodziców, która mia∏a na celu rozwianie ich obaw poprzez udzielenie
rzetelnej informacji dotyczàcej wp∏ywu zatrudnienia na Êwiadczenia socjalne beneficjenta i zalet dzia∏aƒ aktywizujàcych zawodowo ze wzgl´du na osiàgni´cie zabezpieczenia socjalnego, znacznego rozwoju usamodzielnienia si´ tej osoby, bez ryzyka pogorszenia jej sytuacji materialnej i komplikowania relacji w otoczeniu
rodzinnym. ProwadziliÊmy rozmowy indywidualne i spotkania
grupowe. Mamy zamiar wydaç folder, gdzie zamieÊcimy informacje, ile osoba niepe∏nosprawna mo˝e zarobiç – nie tracàc Êwiadczeƒ socjalnych.

4. Obawy pracodawców przed
zatrudnieniem osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Wynika to z braku jakiejkolwiek stycznoÊci z takim
pracownikiem i nieznajomoÊci jego
mo˝liwoÊci zawodowych.

Prowadzenie dzia∏aƒ promujàcych osoby niepe∏nosprawne
intelektualnie jako dobrych pracowników. Zach´canie pracodawców do organizowania praktyk zawodowych w zak∏adach
pracy, co u∏atwi pracodawcy i samej osobie niepe∏nosprawnej
podj´cia decyzji o póêniejszym zatrudnieniu. Udzielanie pomocy
pracodawcom w wygenerowaniu odpowiedniego stanowiska
pracy oraz wprowadzeniu osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà na to stanowisko; pomoc we wzajemnych relacjach.
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Infostradà do e-pracy
– zwi´kszanie zatrudnienia osób
ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepe∏nosprawnoÊci w zawodach
informatycznych z wykorzystaniem
nauczania na odleg∏oÊç

Fundacja
Fuga Mundi
20-007 Lublin
ul. Peowiaków 12
tel. (081) 534 82 90
fax (081) 534 82 95
e-mail: ffm@ffm.pl
www.ffm.pl
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Rys historyczny organizacji
Fundacja Fuga Mundi jest organizacjà pozarzàdowà po˝ytku publicznego. Zosta∏a utworzona
w 1995 r. z inicjatywy osób niepe∏nosprawnych.
Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osobom niepe∏nosprawnym i osobom nale˝àcym do
grup dyskryminowanych i wykluczonych spo∏ecznie
oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie
kompleksowej rehabilitacji, zgodnej z najnowszymi
standardami krajowymi i mi´dzynarodowymi.
Fundacja wspó∏pracuje z administracjà publicznà. M.in. na zamówienie Urz´du Marsza∏kowskiego w 2000 r. w Fundacji powsta∏y dwa
programy: Infostrada bez Barier i Asystent Osoby
Niepe∏nosprawnej, wpisane do Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego. Przedstawiciele Fundacji sà cz∏onkami Wojewódzkiej i Powiatowej
Spo∏ecznej Rady ds. Osób Niepe∏nosprawnych.
Fundacja wspó∏pracuje z innymi organizacjami
pozarzàdowymi z ca∏ego województwa lubelskiego. Jest cz∏onkiem Forum Lubelskich Organizacji
Pozarzàdowych.
Fundacja Fuga Mundi pomyÊlnie zrealizowa∏a
szereg projektów, finansowanych z ró˝nych êróde∏.

Cel przedsi´wzi´cia
G∏ównym celem przedsi´wzi´cia by∏o podniesienie kwalifikacji informatycznych osób ze
znacznym i umiarkowanych stopniem niepe∏no-
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sprawnoÊci, w tym zamieszka∏ych w ma∏ych miasteczkach i na obszarach wiejskich oraz zwi´kszenie zatrudnienia tych osób na rynku pracy
w formie pracy najemnej lub rozpocz´cia w∏asnej
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Opis przedsi´wzi´cia
W ramach przedsi´wzi´cia podj´to trzy
g∏ówne dzia∏ania:
1) Utworzenie agencji zatrudnienia dla osób
niepe∏nosprawnych.
2) Przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej i nauczania na odleg∏oÊç w zakresie
umiej´tnoÊci informatycznych, poszukiwanych na
rynku pracy.
3) Wprowadzenie uczestników przedsi´wzi´cia na rynek pracy (zorganizowano praktyki
i sta˝e zawodowe, miejsca pracy).
Proces nauczania obejmowa∏ ∏àcznie 500
godzin szkoleƒ, w tym:
● 400 godzin szkoleƒ informatycznych:
200 godz. w formie nauczania na odleg∏oÊç, 200
godz. w formie nauczania tradycyjnego.
● 50 godzin treningu psychologicznego pn.
„kurs inspiracji” – dla ka˝dego z uczestników zosta∏ przygotowany indywidualny plan dzia∏ania na
rynku pracy.
● 50 godzin szkolenia z podstaw prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
W ramach utworzonej agencji zatrudnienia
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zosta∏y zorganizowane trzymiesi´czne sta˝e pracy dla 12 najlepszych uczestników procesu
kszta∏cenia. Sta˝e by∏y okazjà do nabycia doÊwiadczenia na stanowisku pracy, ale równie˝
znacznie zwi´kszy∏y prawdopodobieƒstwo zatrudnienia tych osób. Sta˝e by∏y formà nagrody za
osiàgane wyniki. Trzy miesiàce sta˝u zawodowego to czas na stworzenie kapita∏u doÊwiadczenia
pracowniczego, wykazanie si´ zdobytymi umiej´tnoÊciami, zapoznanie si´ z oczekiwaniami pracodawców, wreszcie zdobycie zatrudnienia lub
za∏o˝enie w∏asnej firmy.

Przygotowanie do realizacji
przedsi´wzi´cia
Wieloletnie doÊwiadczenie Fundacji Fuga
Mundi stanowi∏o swego rodzaju przygotowanie
do realizacji przedsi´wzi´cia. Realizacja zosta∏a
rozpocz´ta zgodnie z harmonogramem i bud˝etem projektu.

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie
Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Zrealizowany projekt by∏ kontynuacjà wieloletniej dzia∏alnoÊci Fundacji w zakresie integracji
zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych.
Od poczàtku istnienia Fundacji prowadzimy szkolenia i kursy zawodowe dla osób niepe∏nosprawnych oraz dla pracowników urz´dów i instytucji
dzia∏ajàcych na rzecz osób niepe∏nosprawnych
(urz´dy pracy, oÊrodki pomocy spo∏ecznej, organizacje pozarzàdowe). Fundacja posiada wieloletnie doÊwiadczenie w realizacji podobnych
przedsi´wzi´ç, zastosowane metody i sposób
wdra˝ania okreÊlonych dzia∏aƒ sprawdzi∏y si´
w ju˝ zrealizowanych projektach.

Okres realizacji
30 listopada 2004 r. – 30 wrzeÊnia 2005 r.

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków
i êród∏o ich pochodzenia
Pochodzenie Êrodków

WysokoÊç

unijne

98.127,77 EUR

Polska Agencja Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci, PHARE 2002
prywatne
Fundacja Inicjatyw
Spo∏eczno-Ekonomicznych
ze Êrodków
Polsko-Amerykaƒskiej
Fundacji WolnoÊci.

40.000,00 PLN

by∏o realizowane
Projekt by∏ realizowany w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzgl´dnieniem terenów ma∏omiasteczkowych i wiejskich.

Charakterystyka osób
niepe∏nosprawnych
Grupa docelowa to osoby niepe∏nosprawne
w stopniu znacznym i umiarkowanym, zw∏aszcza
niepe∏nosprawne kobiety, pozostajàce na bezrobociu lub poszukujàce pracy. Grup´ docelowà
tworzy∏y 24 osoby ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepe∏nosprawnoÊci.
Osoby zg∏aszajàce si´ do przedsi´wzi´cia
musia∏y spe∏niç nast´pujàce kryteria kwalifikacyjne:
● orzeczony umiarkowany lub znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci;
● co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;
● brak przeciwwskazaƒ do pracy przy komputerze potwierdzone opinià lekarska;
● status poszukujàcego pracy lub bezrobotnego stwierdzony stosownym zaÊwiadczeniem z urz´du pracy;
● posiadanie podstawowych umiej´tnoÊci
obs∏ugi komputera;
● w przypadku podobnych umiej´tnoÊci informatycznych i spe∏nienia innych kryteriów, preferowane by∏y osoby z obszarów ma∏omiasteczkowych i terenów wiejskich;
● w przypadku podobnych umiej´tnoÊci informatycznych i spe∏nienia innych kryteriów, preferowane by∏y niepe∏nosprawne kobiety.
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Uzasadnienie potrzeby realizacji
przedsi´wzi´cia
Osoby niepe∏nosprawne nale˝à do tzw. grupy ryzyka, którà cechuje niekorzystne po∏o˝enie
i dyskryminacja w zatrudnieniu. W Polsce jest
4.158 tys. osób niepe∏nosprawnych, z czego 2
431 tys. (tj. 58.5%) jest w wieku produkcyjnym.
Wi´kszoÊç z nich (83%) jest bierna zawodowo
(Analiza i diagnoza sytuacji osób niepe∏nosprawnych w Polsce, BON Warszawa 2004).
Jest to sytuacja znacznie gorsza ni˝ w krajach UE.
Wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych
w wieku 20 do 64 lata w Polsce wynosi 20,8%,
podczas gdy Êrednia UE – 40% (Eurostat 2003,
dane z roku 2002). Osoby niepe∏nosprawne
pierwsze wypadajà z rynku pracy i ostatnie wracajà, przez to sà zagro˝one ubóstwem i wykluczeniem spo∏ecznym.
Tylko ok. 4% osób niepe∏nosprawnych posiada wykszta∏cenie wy˝sze – powoduje to, ˝e
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grupa ta nie posiada wykszta∏conych liderów,
równie˝ liderów organizacji pozarzàdowych, którzy mogliby zadbaç o interesy tej grupy. W zwiàzku z niskim poziomem wykszta∏cenia niewiele
osób niepe∏nosprawnych piastuje odpowiedzialne
i decyzyjne funkcje w administracji publicznej
rzàdowej i samorzàdowej. Przek∏ada si´ to bezpoÊrednio na niski poziom zainteresowania problematykà osób niepe∏nosprawnych w samorzàdach
lokalnych – problematyka ta traktowana jest jako
ostatnia w kolejce palàcych problemów spo∏ecznych do rozwiàzania.
Osoby niepe∏nosprawne przede wszystkim
wymagajà wsparcia w zdobyciu adekwatnych do
potrzeb rynku pracy kwalifikacji oraz pomocy
w wejÊciu na rynek pracy. AktywnoÊç zawodowa,
oprócz wymiaru ekonomicznego, posiada kapitalne znaczenie psychologiczne i spo∏eczne. Buduje
poczucie kompetencji osobistej i wi´zi spo∏eczne.
Kwalifikacje sà g∏ównym instrumentem aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych w gospodarce opartej na wiedzy. Natomiast kszta∏cenie
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na odleg∏oÊç i telepraca to formy edukacji i pracy,
które w szczególny sposób odpowiadajà na potrzeby osób niepe∏nosprawnych ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci.
Kszta∏cenie na odleg∏oÊç i telepraca znosi ograniczenia architektoniczne i geograficzne (zamieszkanie w ma∏ych miasteczkach i na wsiach), które
znacznie obni˝ajà aktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych.
Dotychczasowy system wspierania zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych wyczerpa∏
w znacznej mierze swoje mo˝liwoÊci, jest relatywnie kosztowny i ma∏o skuteczny, zw∏aszcza na
otwartym rynku pracy. Z us∏ug poradnictwa zawodowego oferowanych w powiatowych urz´dach pracy korzysta∏o w 2002 roku jedynie 8,5
tys. bezrobotnych osób niepe∏nosprawnych (tj.
9,2% ogó∏u osób niepe∏nosprawnych zarejestrowanych w 2002 r.). Z najwa˝niejszych dla osób
niepe∏nosprawnych form doradztwa, tj. poradnictwa indywidualnego i badaƒ testowych, korzysta∏o odpowiednio 7,6% i 0,67% ogó∏u zarejestrowanych w 2002 r. Istnieje ogromna potrzeba
stworzenia dzia∏aƒ innowacyjnych i komplementarnych wobec istniejàcego systemu. Organizacje
pozarzàdowe osób niepe∏nosprawnych stanowià
niewykorzystany potencja∏ w tym zakresie. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy stwarza mo˝liwoÊç instytucjonalnego
wprowadzenia nowych podmiotów w obszar
us∏ug rynku pracy, w tym us∏ug dla osób niepe∏nosprawnych.
Przedsi´wzi´cie odpowiada∏o na zidentyfikowane problemy.

Sposób rekrutacji uczestników
Przedsi´wzi´cie rozpocz´∏o si´ przeprowadzeniem naboru do grupy docelowej. Nabór by∏
dwuetapowy. Zosta∏ przeprowadzany przez informatyka, psychologa oraz poÊrednika pracy pod
kierunkiem kierownika przedsi´wzi´cia.
Rekrutacja prowadzona by∏a w ca∏ym województwie lubelskim poprzez:
● urz´dy pracy,
● organizacje pozarzàdowe,
● oÊrodki pomocy spo∏ecznej, pracowników spo∏ecznych.
Nabór prowadzono w czterech g∏ównych
punktach:
● Lublin – siedziba Fundacji Fuga Mundi,
● ZamoÊç – siedziba Powiatowego Urz´du
Pracy,
● Bia∏a Podlaska – siedziba Starostwa Powiatowego,
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Czy przedsi´wzi´cie

●

Che∏m – siedziba Powiatowego Urz´du
Pracy.
Proces kwalifikacyjny przebiega∏ w dwóch
etapach. Pierwszy dotyczy∏ kwestii formalnych tj.
wype∏nienie arkusza personalnego, kompletowanie niezb´dnych dokumentów warunkujàcych
uczestnictwo w dalszej kwalifikacji. W drugim
etapie sprawdzano wiedz´ teoretycznà i praktyczne jej zastosowanie w zakresie podstawowej obs∏ugi komputera. Zg∏osi∏o si´ wi´cej osób ni˝ byliÊmy w stanie przyjàç. Post´powanie kwalifikacyjne pozwoli∏o jednak wy∏oniç 24 najlepsze osoby
spoÊród 80 zg∏oszeƒ.
Uczestnicy przedsi´wzi´cia zostali podzieleni na dwie grupy: lubelskà i regionalnà. W grupie
lubelskiej znajdowa∏y si´ osoby z Lublina i okolic
w promieniu 40-50 km. Natomiast w grupie regionalnej – osoby z ca∏ego województwa.
Ostatnim etapem by∏o podpisanie z wybranymi uczestnikami przedsi´wzi´cia umowy zobowiàzujàcej ich do uczestnictwa w ca∏ym szkoleniu.

jest kontynuowane
Przedsi´wzi´cie jest kontynuowane w ramach projektu pt. „Mapa drogowa do pracy“, dofinansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
(Dzia∏anie 1.4. SPO RZL), Programu PHARE
2003 – Aktywne formy zwalczania bezrobocia;
Integracja spo∏eczna i zawodowa grup zagro˝onych wykluczeniem, dla osób prawnych nie dzia∏ajàcych dla osiàgni´cia zysku lub przeznaczajàcych zysk na cele zwiàzane z zadaniami realizowanymi przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci oraz Programu PFRON „PARTNER
2006 – wsparcie projektów realizowanych na
rzecz osób niepe∏nosprawnych przez organizacje
pozarzàdowe“.
Szczegó∏owe informacje – na stronie internetowej: www.praca.ffm.pl

Monitoring uczestników
po zakoƒczonym przedsi´wzi´ciu
Uczestnicy sà monitorowani po zakoƒczeniu
przedsi´wzi´cia.

Napotkane problemy i sposoby ich rozwiàzywania
a) w trakcie planowania:
Problem

Sposób rozwiàzania

B∏´dne za∏o˝enia co do liczby osób ch´tnych do udzia∏u
w projekcje w niektórych mniejszych miastach województwa.

Dobranie osób do grup z miast,
w których by∏o wi´cej zg∏oszeƒ.

B∏´dne za∏o˝enie co do ogólnej liczby osób ch´tnych
do udzia∏u w przedsi´wzi´ciu.
Zak∏adana liczba osób ch´tnych 100-150.

SpoÊród 80 zg∏oszeƒ wy∏oniono
24 osoby zakwalifikowane
do dwóch grup.

Zbyt krótki okres czasu zaplanowany na przeprowadzenie
szkoleƒ informatycznych (du˝a intensywnoÊç zaj´ç).

Indywidualne, dodatkowe konsultacje
z prowadzàcymi zaj´cia.
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b) w trakcie realizacji:
Problem

Sposób rozwiàzania

Niski poziom umiej´tnoÊci obs∏ugi komputera w stopniu
podstawowym reprezentowany przez osoby zainteresowane
uczestnictwem w szkoleniu Infostradà do e-pracy.

W wyniku tego byliÊmy zmuszeni
obni˝yç poziom wymagaƒ,
aby stworzyç pe∏ne grupy.

S∏aba motywacja lub jej brak u cz´Êci uczestników
do aktywizacji zawodowej. Cz´sto objawia∏o si´ to w formie
mechanizmów obronnych i negacji proponowanej im pomocy.

Zwi´kszenie us∏ug doradczych
i psychologicznych skierowanych
do beneficjentów.

TrudnoÊci zwiàzane ze zbyt krótkim czasem przeznaczonym
na obszerny program szkoleƒ. Kursanci zg∏aszali, i˝ program
jest przepe∏niony wieloma trudnymi zagadnieniami, które
trzeba zrealizowaç w krótkim czasie. Nie pozwala to
na gruntowne przyswojenie zdobytej wiedzy, poniewa˝
rozpoczyna si´ nast´pny temat.

Indywidualne, dodatkowe
konsultacje z prowadzàcymi zaj´cia.

Na egzamin koƒcowy nie zg∏osi∏ si´ jeden z uczestników
szkoleƒ, nie podajàc przyczyny. Nie odpowiada∏ na e-maile
i telefony, odrzuci∏ dwie propozycje praktyk zawodowych.
By∏ negatywnym liderem grupy, powodowa∏ jej dezorganizacj´.

Po wielokrotnych próbach znalezienia
wspólnego rozwiàzania pojawiajàcych
si´ trudnoÊci zrezygnowano
ze wspó∏pracy z nim.

W trakcie poszukiwania praktyk i sta˝y wystàpi∏y problemy
z doborem osób do wi´kszych firmach. Du˝a cz´Êç
pracodawców odmawia∏a przyj´cia praktykantów.
Napotykane przeszkody od strony pracodawców:
● uprzedzenia natury mentalnej, panujàce stereotypy
nt. osoby niepe∏nosprawnej,
● brak wolnych miejsc pracy (wysoki wskaênik bezrobocia
w województwie lubelskim),
● wysokie wymagania co do wykszta∏cenia przysz∏ych
pracowników
● brak wiedzy na temat mo˝liwoÊci dofinansowania
stanowiska pracy osoby niepe∏nosprawnej (np.: SOD)

Akcja informacyjno-promocyjna
skierowana do pracodawców poprzez:
● indywidualne rozmowy
z pracodawcami.
● ulotki
● kierowanie
do wyspecjalizowanych instytucji

c) W trakcie rozliczania:
Problem

Sposób rozwiàzania

Ró˝nice kursowe – dotacja przekazywana by∏a po kursie
przelewu, rozliczyç nale˝a∏o wed∏ug kursu wydatkowania

KoniecznoÊç pozyskania dodatkowych
Êrodków z innych êróde∏
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Praca dla niewidomego

Polski Zwiàzek Niewidomych
Okr´g Ma∏opolski
30-393 Kraków
ul. Dr. J. Babiƒskiego 29 bl.23/3
tel./fax (012) 262 53 59, 262 53 14
e-mail: pzn@pzn.malopolska.pl
www.pzn.malopolska.pl
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Rys historyczny PZN Okr´g Ma∏opolski
Pierwsza ogólnopolska organizacja osób
niewidomych powsta∏a w 1946 roku pod nazwà
Zwiàzek Pracowników Niewidomych RP z siedzibà w Warszawie. Przewodniczàcym Zarzàdu
G∏ównego zosta∏ dr W∏odzimierz Dolaƒski.
Oddzia∏ w Krakowie powsta∏ wiosnà 1948
z inicjatywy Zarzàdu G∏ównego. Jego organizatorem by∏ mecenas W∏odzimierz Abramowicz,
a pierwszymi kierownikami pracy Jan Silhan
i W∏odzimierz Poleski. Na terenie województw:
krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego nowo
powo∏any oddzia∏ wspó∏dzia∏a∏ z organami paƒstwowymi i samorzàdowymi w szkoleniu i zatrudnianiu w przemyÊle osób niewidomych. Organizowa∏ akcje zaopatrywania niewidomych
w odzie˝ i ˝ywnoÊç.
Oddzia∏ w Krakowie uruchomi∏ jednà
z pierwszych po wojnie bibliotek´ brajlowskà.
Wynikiem dzia∏alnoÊci oddzia∏u krakowskiego,
a zw∏aszcza kpt. Jana Silhana, jest tak˝e powo∏anie do ˝ycia w 1948 roku – krakowskiej szko∏y dla dzieci ociemnia∏ych (obecnie Specjalny
OÊrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i S∏abowidzàcych w Krakowie, przy
ulicy Tynieckiej 7).
W czerwcu 1951 roku odby∏ si´ I Krajowy
Zjazd Delegatów Zwiàzku Pracowników Niewidomych RP i Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy
RP, na którym powo∏ano do ˝ycia Polski Zwiàzek
Niewidomych – jedynà w Polsce Ludowej organizacj´ spo∏ecznà wszystkich osób pozbawionych
wzroku.
Do 1998 roku na terenie obecnego
województwa ma∏opolskiego dzia∏a∏y 3 okr´gi
PZN: w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sàczu.
Okr´g Krakowski zrzesza∏ oko∏o 2.500 inwalidów wzroku.
W wyniku reformy administracyjnej kraju,
uchwa∏à Zarzàdu G∏ównego PZN z dniem
01.01.1999 r. powo∏ano 16 okr´gów wojewódzkich PZN (w tym Okr´g Ma∏opolski z siedzibà
w Krakowie).
OsobowoÊç prawnà PZN Okr´g Ma∏opolski
uzyska∏ po zarejestrowaniu w KRS pod numerem
0000088851 w dniu 07.11.1999 r.
PZN Okr´g Ma∏opolski zrzesza 5.625
cz∏onków (w tym oko∏o 337 dzieci do 16 roku
˝ycia i 298 podopiecznych). Dzia∏a na terenie
województwa ma∏opolskiego za poÊrednictwem
25 kó∏ PZN, jednostek terenowych.
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Cel przedsi´wzi´cia
Celem realizacji naszego zadania by∏o stworzenie inwalidom wzroku równych szans na rynku pracy przez doskonalenie umiej´tnoÊci, podniesienie poziomu samooceny oraz zlikwidowanie
bariery strachu przed kontaktem z otwartym rynkiem pracy.

Opis przedsi´wzi´cia
W ramach realizacji zadania w pi´ciu ko∏ach
PZN Okr´g Ma∏opolski (Bochnia, Kraków, Wadowice, Nowy Targ, Gorlice) zorganizowano szkolenia majàce na celu stworzenie inwalidom wzroku
równych szans na otwartym rynku pracy. W tym
celu wybrano pi´ç pr´˝nie dzia∏ajàcych zarzàdów
terenowych Kó∏ PZN OM, które wyrazi∏y ch´ç zorganizowania na swoim terenie proponowanych
szkoleƒ. Program szkoleƒ dla 20 osób w ka˝dym
kole PZN Okr´g Ma∏opolski obejmowa∏ wyk∏ad
i çwiczenia z doradcà zawodowym, rozmowy
i porady z psychologiem oraz porady udzielane
przez specjalist´ z zakresu ksi´gowoÊci.
Zaj´cia z psychologiem obejmowa∏y wyk∏ad
i çwiczenia z zakresu pozytywnej autoprezentacji
w rozmowie z pracodawcà; odkrywanie i rozwijanie w∏asnych zdolnoÊci.
Program Dla Osób Poszukujàcych Pracy, jest
programem wspomagajàcym programy gminne
i wià˝e si´ z kreowaniem postaw aktywnego poszukiwania pracy dla osób s∏abo i niedowidzàcych, a tak˝e niewidomych.
W poszukiwaniu ofert pracy bardzo wa˝ne
sà takie umiej´tnoÊci, jak: asertywnoÊç, autoprezentacja czy dba∏oÊç o poczucie w∏asnej wartoÊci. Poprzez ich rozwijanie zwi´ksza si´ w∏asne
szanse na rynku pracy.
Dlatego coraz wi´kszà rol´ w podejÊciu do
problematyki zatrudnienia osób z dysfuncjà wzroku odgrywa koniecznoÊç intensyfikacji dzia∏aƒ
edukacyjnych w doskonaleniu w∏asnych potencja∏ów.
Celem szkolenia by∏o nabycie umiej´tnoÊci
profesjonalnego prezentowania w∏asnej osoby.
W czasie szkolenia uczestnicy nauczyli si´ budowania pierwszego kontaktu, zapoznali si´ z kanonami mody biznesowej, mieli szans´ rozwinàç
umiej´tnoÊç Êwiadomego wykorzystywania mowy cia∏a, konstruowania wystàpieƒ publicznych,
argumentowania, formu∏owania myÊli, adekwat-
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nego reagowania na obiekcje i trudne pytania.
W trakcie szkolenia przeprowadzane by∏y
tak˝e indywidualne konsultacje nt. psychologicznych aspektów autoprezentacji.
Ponadto, uczestnicy szkolenia poznali zasady, którymi kierujà si´ pracodawcy podczas doboru pracowników. W trakcie szkolenia uczestnicy
poznali metody, jak praktycznie wykorzystywaç
skuteczne psychologiczne metody prezentacji,
podczas rekrutacji.
Tematy omówione podczas szkolenia z psychologiem:
● poszukiwanie i sposoby korzystania z
ofert pracy,
● poznanie w∏asnych uzdolnieƒ i mo˝liwoÊci zawodowych,
● indywidualne próby kontaktów z firmami
i pracodawcami,
● asertywna przebojowoÊç (autoprezentacja).
Przeprowadzane çwiczenia pozwoli∏y
uczestnikom wystàpiç przed wspó∏uczestnikami
zarówno w roli pracodawcy jak i pracownika.
Ocena w∏asnego wystàpienia dokonana przez pozosta∏ych uczestników pozwala∏a na uÊwiadomienie sobie i wyeliminowanie najcz´Êciej pope∏nianych b∏´dów w rozmowach na linii „pracodawca
– pracownik”.
Zaj´cia z doradcà zawodowym mia∏y na celu uzyskanie wiedzy i wsparcia oraz informacji pomagajàcych w znalezieniu pracy. Pomog∏y równie˝ wzmocniç motywacj´ do zmiany swojej sytuacji zawodowej.
W oparciu o doÊwiadczenia innych uczestników oraz zdobytà wiedz´ uczestnicy sesji uczyli
si´, jak zwi´kszyç swojà skutecznoÊç w poszukiwaniu pracy poprzez mi´dzy innymi:
1. Odkrywanie w∏asnych mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci
● identyfikacjà umiej´tnoÊci, mocnych
i s∏abych stron
● wzmocnienie przekonania, ˝e znalezienie
pracy jest mo˝liwe
2. Zapoznanie si´ i praktyczne wype∏nianie
dokumentów aplikacyjnych
● poznanie zasad i nabycie umiej´tnoÊci
pisania ˝yciorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego
● próba napisania listu motywacyjnego
3. Przygotowanie i prowadzenie rozmowy
kwalifikacyjnej
● poznanie zasad prowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej

●

przygotowanie do rozmowy
uÊwiadomienie uczestnikom korzyÊci, jakie mogà osiàgnàç, jeÊli starannie przygotujà si´
do spotkania z przysz∏ym pracodawcà.
Zainscenizowane sceny przyk∏adowych rozmów kwalifikacyjnych pozwoli∏y na praktyczne
wykorzystanie zdobytych Êwie˝o porad i wskazówek, a ˝yczliwa, chocia˝ nierzadko krytyczna
ocena wspó∏uczestników szkolenia, pomog∏y wyeliminowaç najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy.
Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ zaj´cia ze specjalistà z zakresu ksi´gowoÊci. Przekaza∏a ona uczestnikom szkoleƒ wiadomoÊci z zakresu prawa pracy, które pomagajà kandydatom
do pracy wskazaç przysz∏ym pracodawcom, jakie
ulgi i przywileje sà im przyznawane z racji zatrudniania osób z dysfunkcjà wzroku. Uczestnicy
szkoleƒ uzyskali wiadomoÊci z zakresu prawa
pracy dotyczàce m.in. rodzajów zawieranych
umów o prac´ i wynikajàcych z nich praw i obowiàzków, urlopów wypoczynkowych i zdrowotnych, ulg i dofinansowaƒ PFRON dla pracodawców (SOD), praw wynikajàcych z „Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnieniu
osób niepe∏nosprawnych”.
JednoczeÊnie specjalista z zakresu ksi´gowoÊci przedstawi∏ uczestnikom szkoleƒ alternatywne wyjÊcie, jakim jest tzw. samozatrudnienie,
przeprowadzi∏ ich przez wszystkie etapy zwiàzane z zak∏adaniem w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej (NIP, REGON, wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej, zg∏oszenie dzia∏alnoÊci w ZUS).
Przedstawione zosta∏y ró˝ne warianty i zwiàzane
z tym prawa i obowiàzki wynikajàce z ró˝nych
form prowadzenia ksi´gowoÊci w firmach, zapoznano uczestników szkolenia z ulgami przypisanymi do ka˝dej formy prowadzenia ksi´gowoÊci.
Uczestnicy szkolenia wzi´li tak˝e udzia∏ w praktycznych çwiczeniach wype∏niania dostarczonych
formularzy i druków zwiàzanych z rozpocz´ciem
w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
●

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Pomys∏ na przedsi´wzi´cie narodzi∏ si´ i zosta∏ szczegó∏owo opracowany przez pracowników
PZN Okr´g Ma∏opolski (dyrektor PZN OM, specjalista ds. rehabilitacji i finansów oraz specjalista
ds. „gie∏dy pracy”). Bardzo cz´sto inwalidzi wzroku stopnia umiarkowanego i znacznego poszukujà pomocy w znalezieniu pracy lub podniesieniu
swoich kwalifikacji zawodowych oraz interperso57
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nalnych w biurze PZN OM. Trudna sytuacja na
otwartym rynku pracy, powszechnie panujàce
bezrobocie, bardzo cz´sto w pierwszym rz´dzie
dotyka osoby niepe∏nosprawne, w tym inwalidów
wzroku.
PZN Okr´g Ma∏opolski, wychodzàc naprzeciw spo∏ecznemu zapotrzebowaniu swoich cz∏onków, organizuje tego typu szkolenia zawodowe,
udziela zarówno wsparcia zawodowego jak i psychologicznego inwalidom wzroku.

Okres realizacji przedsi´wzi´cia
Projekt realizowany by∏ w okresie marzec –
paêdziernik 2005 r.

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków
Koszty finansowe przedsi´wzi´cia wynios∏y
12.000,00. G∏ówne koszty to wynagrodzenia
z tytu∏u umów – zleceƒ ze specjalistami, koszty
wynajmu odpowiednio wyposa˝onych i bezpiecznych dla inwalidów wzroku sal wyk∏adowych,
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oraz koszty pocz´stunku zorganizowanego dla
uczestników 8-godzinnych szkoleƒ.
Koszty te jednak nie obejmujà wk∏adu niefinansowego poniesionego przez PZN Okr´g Ma∏opolski, w tym:
● koszty rozmów telefonicznych dotyczàcych wynaj´cia sal wyk∏adowych, ustalania z wyk∏adowcami tematów i warunków przeprowadzanych szkoleƒ, rekrutacji uczestników, zorganizowania cateringu i inne;
● praca wolontariuszy niezb´dnych do zorganizowania szkoleƒ (pracownicy PZN Okr´g Ma∏opolski, przewodniczàcy zarzàdów kó∏);
● wykorzystanie w∏asnego wyposa˝enia
biura w celu przygotowania materia∏ów szkoleniowych (fax, drukarki, ksero).
Ârodki finansowe niezb´dne do realizacji
projektu uzyskane zosta∏y z Ministerstwa Polityki
Spo∏ecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
PFRON oraz Êrodków w∏asnych (sponsorzy indywidualni).

Przygotowanie do realizacji
Po opracowaniu w biurze PZN Okr´g Ma∏o-
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polski schematu szkoleƒ zawodowych, wytypowano pi´ç najpr´˝niej dzia∏ajàcych w Okr´gu terenowych kó∏ PZN. Nast´pnie przeprowadzono
z przewodniczàcymi zarzàdów kó∏ terenowych
PZN wst´pne rozmowy, ustalajàc terminy planowanych szkoleƒ oraz szczegó∏y organizacyjne.
Nast´pnym krokiem by∏o dotarcie poprzez terenowe urz´dy pracy do doradców zawodowych
oraz psychologów. WyszliÊmy z za∏o˝enia, ˝e problemy bezrobotnych i poszukujàcych pracy inwalidów wzroku najlepiej znajà osoby kontaktujàce
si´ z nimi na co dzieƒ. SpecjaliÊci w urz´dach
pracy znajà nie tylko Êrodowisko osób bezrobotnych, ale majàc do czynienia z pracodawcami poszukujàcymi pracowników, znajà ich wymagania
i oczekiwania w stosunku do przysz∏ych pracowników.
Kolejnym krokiem by∏o podj´cie rozmów
z psychologami zatrudnionymi w urz´dach pracy
lub oÊrodkach zdrowia, którzy z codziennych kontaktów znajà l´ki i obawy osób niepe∏nosprawnych z tytu∏u wady wzroku w relacjach z pe∏nosprawnym Êrodowiskiem, wcià˝ zach´cajà ich do
walki w w∏asnà bezradnoÊcià, do zmiany trybu
˝ycia, wzrostu samooceny, starajà si´ umocniç
w nich wiar´ we w∏asne si∏y i mo˝liwoÊci, zach´cajà do wyjÊcia z izolacji spo∏ecznej.
Bioràc pod uwag´ powszechnoÊç panujàcego w Polsce bezrobocia, ogromne trudnoÊci, na
jakie napotykajà pe∏nosprawne osoby, podj´liÊmy
prób´ zaktywizowania inwalidów wzroku do zak∏adania w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Dlatego specjalista z zakresu ksi´gowoÊci bardzo obszernie i przyst´pnie wskazywa∏ „krok po kroku”,
co nale˝y zrobiç, jakie formalnoÊci za∏atwiç w kolejnych urz´dach, aby bezpiecznie rozpoczàç
w∏asny biznes.
Kolejnym krokiem PZN Okr´g Ma∏opolski
by∏o wynaj´cie bezpiecznych i odpowiednio wyposa˝onych sal wyk∏adowych, przygotowanie dla
ka˝dego uczestnika kompletu materia∏ów szkoleniowych oraz zorganizowanie wy˝ywienia.

Charakterystyka osób
niepe∏nosprawnych
Ogó∏em w pi´ciu szkoleniach uczestniczy∏o
100 inwalidów wzroku (50 inwalidów stopnia
znacznego oraz 50 inwalidów stopnia umiarkowanego), w tym:

Sytuacja zawodowa
liczba osób
uczestników szkoleƒ
pracujàca, w tym:
1
zatrudniona
zagro˝ona utratà zatrudnienia
pracujàca na w∏asny rachunek
1
niepracujàca, w tym:
wolontariusz
5
uczàca lub szkolàca si´
10
zarejestrowana w Powiatowym
Urz´dzie Pracy jako bezrobotna
zarejestrowana w Powiatowym
Urz´dzie Pracy jako poszukujàca pracy
bierna zawodowo
84

Uzasadnienie potrzeby realizacji
przedsi´wzi´cia
Inwalidzi wzroku stopnia znacznego i umiarkowanego bardzo cz´sto podlegajà dyskryminacji
w dost´pie do us∏ug Êwiadczonych na rzecz ogó∏u obywateli, dyskryminacji wynikajàcej z braku
odpowiednio przystosowanych obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, firm i instytucji do potrzeb tych
osób. Niedostateczne oÊwietlenie, opisanie
i oznakowanie obiektów zbyt ma∏ymi literami (napisami), labirynty korytarzy, mnóstwo okienek,
pokoi, ma∏o czytelne tabliczki identyfikacyjne
urz´dników – wielu inwalidom wzroku czyni je
ma∏o dost´pnymi. Niewidomy ma podstawowy
problem w zlokalizowaniu urz´dnika, w mówieniu bezpoÊrednio do niego, w wype∏nieniu dokumentów.
Praca dla inwalidów wzroku stopnia znacznego i umiarkowanego ma nie tylko wartoÊç ekonomicznà, uzupe∏niajàcà zwykle skromnà rent´
inwalidzkà, ale przede wszystkim oznacza wyrwanie si´ z izolacji spo∏ecznej i mo˝liwoÊç samorealizacji. Praca bowiem jest jednà z podstawowych form rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych.
W Polsce jest ok. 6.000,7 tys. osób niepe∏nosprawnych, z czego ok. 13.1% stanowià osoby
z uszkodzonym narzàdem wzroku.
Jednà z tragedii ˝ycia osób z dysfunkcjà
wzroku jest najcz´Êciej upokarzajàca ich zale˝noÊç finansowa od innych. Inwalidzi wzroku,
w najlepszym wypadku utrzymujàcy si´ z niewielkich rent i zasi∏ków z pomocy spo∏ecznej, na
ogó∏ sà „na garnuszku” rodzin. Ograniczenia wynikajàce z inwalidztwa wzroku, problemy z sa59
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modzielnym poruszaniem si´ w znacznym stopniu utrudniajà mo˝liwoÊci kszta∏cenia i doskonalenia umiej´tnoÊci, a wysokie koszty wynikajàce
z przystosowania sprz´tu i otoczenia do potrzeb
inwalidy wzroku – sà powodem wykluczajàcym
t´ grup´ spo∏ecznà z rynku pracy. Inwalidzi wzroku sà statystycznie gorzej wykszta∏ceni, przejawiajà ni˝szà aktywnoÊç zawodowà i w konsekwencji cz´Êciej ni˝ innych mieszkaƒców Polski
dotyka je d∏ugotrwa∏e bezrobocie. Wielu z nich
posiada podstawowe wykszta∏cenie, brak im
praktyki zawodowej. Panujàca z∏a sytuacja na
rynku pracy w pierwszej kolejnoÊci dotyka osoby
niepe∏nosprawne, w tym inwalidów wzroku stopnia znacznego i umiarkowanego. A przecie˝, mimo niepe∏nosprawnoÊci, wielu inwalidów spe∏nia
niezb´dne wymogi do wykonywania pracy, inni –
bardzo chcieliby, ale nie potrafià prze∏amaç marazmu, bezsilnoÊci wobec otaczajàcych ich barier niezrozumienia. Oni nie tyle sà gorsi, co sà
sprawni inaczej. Na pewno nie nadajà si´ do wykonywania ka˝dej pracy, ale sà zawody i zaj´cia,
które osoby z dysfunkcjà wzroku mogà wykonywaç, chocia˝by po niewielkim przekwalifikowaniu i dokszta∏ceniu. W nowoczesnych spo∏eczeƒstwach dà˝y si´ do stworzenia osobom z dysfunkcjà wzroku warunków umo˝liwiajàcych samodzielne zaspakajanie swoich potrzeb. JednoczeÊnie z powodu ograniczeƒ wynikajàcych
z dysfunkcji wzroku, osoby te sà nieatrakcyjnà
grupà dla ewentualnych pracodawców. Najcz´Êciej nieznane sà szerszemu ogó∏owi pracodawców ulgi podatkowe i dotacje finansowe dla pracodawców, którzy takie osoby zatrudniajà. Wielu
inwalidów wzroku nie orientuje si´ te˝ w mo˝liwoÊciach rozpocz´cia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nie znajà kolejnych procedur, nie
wiedzà, jakie ulgi i dofinansowania przys∏ugujà
im np. z PFRON.
Wszyscy odczuwamy l´k przed nieznanym.
W efekcie na linii pracodawca – inwalida wzroku
panuje polityka „b∏´dnego ko∏a”. Inwalidzi wzroku, cz´sto z niskimi kwalifikacjami, bojà si´ wychodziç z domu w celu poszukiwania pracy, obawiajà si´, ˝e nie sprostajà wymaganiom pracodawców. Z drugiej strony sà pracodawcy, którzy
nie wierzà w umiej´tnoÊci i cz´sto bezzasadnie
krytycznie oceniajà przydatnoÊç zawodowà inwalidy wzroku w swojej firmie. Obawiajà si´ wysokich kosztów zatrudnienia zwiàzanych z przystosowaniem otoczenia i urzàdzeƒ do obs∏ugi przez
osoby z dysfunkcjà wzroku.
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Sposób rekrutacji uczestników
Uczestnikami szkoleƒ byli inwalidzi wzroku
stopnia znacznego i umiarkowanego, znajdujàcy
si´ w bazie danych stanowiska ds. „gie∏dy pracy”
w PZN Okr´g Ma∏opolski oraz cz∏onkowie pi´ciu
terenowych kó∏ PZN Okr´g Ma∏opolski (Bochnia,
Nowy Targ, Wadowice, Kraków, Gorlice). Z zainteresowanymi kandydatami przeprowadzano rozmowy osobiÊcie oraz telefonicznie, dodatkowo zach´cajàc i motywujàc ich do udzia∏u w szkoleniach. Przy rekrutacji uczestników nie stawiano
˝adnych ograniczeƒ (wiek, p∏eç, wykszta∏cenie,
status zawodowy, miejsce zamieszkania).

Monitoring uczestników
po zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia
Niestety, z braku mo˝liwoÊci zarówno finansowych, kadrowych jak i czasowych nie prowadzimy monitoringu przeszkolonych osób po zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia. Ka˝dy uczestnik
otrzyma∏ mo˝liwoÊç indywidualnego uzyskania
porady u wyk∏adowców prowadzàcych szkolenia
(numer telefonu komórkowego), do PZN Okr´g
Ma∏opolski nie dotar∏y ˝adne sygna∏y, ˝e takie porady by∏y udzielane, co nie znaczy, ˝e nie mia∏y
one miejsca.

Czy przedsi´wzi´cie
jest kontynuowane
W tym roku PZN Okr´g Ma∏opolski wystàpi∏
do Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej – Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich z projektem, w którym
planujemy przeprowadzenie podobnych szkoleƒ
w kolejnych czterech ko∏ach PZN Okr´g Ma∏opolski. Czekamy na wyniki konkursu.

Napotkane problemy i sposoby ich
rozwiàzywania
PZN Okr´g Ma∏opolski, dzi´ki szczegó∏owemu przygotowaniu i zaplanowaniu kolejnych dzia-
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∏aƒ, nie napotka∏ na wi´ksze trudnoÊci przy realizacji projektu.
Niewielkim utrudnieniem by∏a rezygnacja
zarzàdu jednego z zaplanowanych kó∏ terenowych PZN Okr´g Ma∏opolski z organizacji szkolenia na jego terenie z powodu remontu obiektu,
w którym mia∏a byç wynaj´ta sala wyk∏adowa.
Ale Zarzàd PZN Okr´g Ma∏opolski podjà∏ decyzj´
o wytypowaniu do przeprowadzenia szkolenia kolejnego ko∏a terenowego PZN OM, co skoƒczy∏o
si´ jedynie zmianà terminu i miejsca zaplanowanego szkolenia.
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„sz@nsa“
Promocja równoÊci kobiet
i m´˝czyzn na rynkach pracy

Polski Zwiàzek G∏uchych
Oddzia∏ ¸ódzki
ul. Nawrot 94/96
90-040 ¸ódê
tel. (42) 676 39 21
www.ozg.lodz.pl
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Rys historyczny
Dzia∏ania ruchu spo∏ecznego inwalidów s∏uchu rozpocz´∏y si´ w roku 1909. Kierowane od
chwili powstania przez wybitnego nies∏yszàcego
aktywist´ W∏adys∏awa Kranasa Stowarzyszenie
w 1915 r. wspó∏dzia∏a∏o przy organizacji pierwszej
na terenie ¸odzi szko∏y dla dzieci g∏uchych. Brak
w∏asnego lokalu uniemo˝liwia∏ rozwini´cie szerszej dzia∏alnoÊci. Starania o lokal zosta∏y uwieƒczone sukcesem dopiero w 1931 r., kiedy to Stowarzyszeniu uda∏o si´ uzyskaç w dzier˝aw´ du˝y
lokal w centrum miasta przy ulicy Âw. Andrzeja
17. Dzi´ki pracy spo∏ecznej cz∏onków Stowarzyszenia przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeƒ, zak∏adajàc nie tylko nowà pod∏og´
i oÊwietlenie elektryczne, ale równie˝ scen´ dla
amatorskiego teatru. Otwarcie lokalu nastàpi∏o
w sierpniu 1931 r. W tym samym roku zorganizowano kó∏ko dramatyczne dla nies∏yszàcej m∏odzie˝y, które w ciàgu dwóch pierwszych miesi´cy przygotowa∏o pod kierunkiem ówczesnego sekretarza
Stowarzyszenia, nies∏yszàcego Boles∏awa Sikory,
dwugodzinny spektakl teatru migowego obejmujàcy dwie jednoaktowe komedie: „Podejrzanà osob´” Dobrzaƒskiego i „Kawalerskie mieszkanie”
Gelli. Premiera wzbudzi∏a du˝e zainteresowanie
nie tylko nies∏yszàcych, bowiem aktorzy-amatorzy
na scenie pos∏ugiwali si´ równoczeÊnie znakami
j´zyka migowego i mowà, dzi´ki czemu spektakl
mogli obejrzeç tak˝e widzowie s∏yszàcy.
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W tym samym okresie zarzàd Stowarzyszenia uzyska∏ w Ministerstwie Wyznaƒ Religijnych
i OÊwiecenia Publicznego zgod´ na organizowanie dokszta∏cania g∏uchoniemych. Po uzyskaniu
wsparcia ze strony w∏adz miejskich w zakresie
wyposa˝enia w pomoce dydaktyczne – przy pomocy i wspó∏pracy nauczycieli Szko∏y dla G∏uchoniemych w ¸odzi uruchomione zosta∏y pierwsze
kursy dokszta∏cajàce.
W 1933 r. Stowarzyszenie zosta∏o usuni´te
z lokalu przy ul. Âw. Andrzeja za zaleganie z komornym (w lokalu nie mo˝na by∏o urzàdzaç dochodowych bali i zabaw, co powa˝nie ogranicza∏o mo˝liwoÊci finansowe).
Do koƒca okresu mi´dzywojennego Stowarzyszenie korzysta∏o z goÊciny Szko∏y dla G∏uchoniemych w ¸odzi.
W okresie mi´dzywojennym powstaje ¸ódzki Klub Sportowy G∏uchoniemych, którego pierwszym prezesem zostaje mieszkajàcy wówczas
w ¸odzi Kazimierz W∏ostowski, a sekretarzem –
s∏yszàcy Marian Kranas, póêniejszy d∏ugoletni
dzia∏acz spo∏eczny w Êrodowisku nies∏yszàcych,
syn ówczesnego Prezesa ChrzeÊcijaƒskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy G∏uchoniemych
w ¸odzi W∏adys∏awa Kranasa.
Pod przewodnictwem Kazimierza W∏ostowskiego powsta∏ Komitet Organizacji Polskiego
Zwiàzku G∏uchoniemych, w sk∏ad którego weszli
znani aktywiÊci przedwojennych stowarzyszeƒ
i Polskiego Zwiàzku Towarzystw G∏uchoniemych,
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m.in.: Roman Petrykiewicz ze Lwowa, Wies∏aw
Dobrowolski i Henryk Konrad z Warszawy. Komitet ten doprowadzi∏ do zorganizowania w dniu
25 sierpnia 1946 r. Zjazdu Delegatów Stowarzyszeƒ G∏uchoniemych, który odby∏ si´ w ¸odzi.
Na zjeêdzie podj´ta zosta∏a uchwa∏a o potrzebie
powo∏ania organizacji pozarzàdowej o charakterze ogólnokrajowym. Tej organizacji nadano nazw´ Polski Zwiàzek G∏uchoniemych i Ich Przyjació∏. W roku 1955 zmieniono nazw´ organizacji
na Polski Zwiàzek G∏uchych, który istnieje do
dziÊ.

Cel przedsi´wzi´cia
●

Przekazanie g∏uchym kobietom wiedzy
dotyczàcej obs∏ugi komputera i programów komputerowych (system Windows, aplikacje Office),
● wytrenowanie umiej´tnoÊci tak, aby wiedza ta sta∏a si´ trwa∏à i u˝ytkowà,
● zwi´kszenie szans g∏uchych kobiet na rynku pracy poprzez wzbogacenie ich umiej´tnoÊci.

Opis przedsi´wzi´cia
Zorganizowano zespó∏ projektowy. Sk∏ada∏
si´ on z koordynatora i osoby odpowiedzialnej za
rekrutacj´ – pracowników Oddzia∏u ¸ódzkiego
PZG. Zespó∏ podlega∏ zast´pcy kierownika OÊrodka Rehabilitacji i Wsparcia Osób Nies∏yszàcych.
Spotkania zespo∏u projektowego odbywa∏y
si´ co miesiàc i s∏u˝y∏y podsumowaniu dzia∏aƒ
w danym okresie.
Na spotkaniach sporzàdzano notatki, które
znajdujà si´ w dokumentacji przedsi´wzi´cia.
S∏u˝à one do wykorzystywania wniosków przy realizacji kolejnych projektów.

Promocja przedsi´wzi´cia
Nasze dzia∏ania promowaliÊmy:
● wÊród cz∏onków PZG,
● w mediach i portalach internetowych,
● wÊród innych g∏uchych i s∏abos∏yszàcych.
Promocja wÊród cz∏onków PZG realizowana
by∏a poprzez spotkania informacyjne oraz plakaty umieszczone w siedzibie PZG. O przedsi´wzi´ciu informowali tak˝e pracownicy Êwietlicy i kó∏
terenowych PZG.

Z kolei promocja w mediach obejmowa∏a
wys∏anie informacji do wszystkich mediów w ¸odzi i województwie. Zainteresowanie przedsi´wzi´ciem wyrazili dziennikarze z Telewizji TOYA
i ∏ódzkiej rozg∏oÊni radia ESKA. Koordynator
przedsi´wzi´cia udzieli∏ wywiadu w TV TOYA. Materia∏ zosta∏ wyemitowany w dwóch dziennikach
tej telewizji. W radiu ESKA we wszystkich serwisach informacyjnych w ciàgu dnia pojawia∏y si´
informacje dotyczàce projektu oraz zosta∏a wyemitowana rozmowa z jego koordynatorem.
Informacje o projekcie znalaz∏y si´ tak˝e
w wielu portalach internetowych (m.in.
www.tvp.pl, www.onsi.pl, www.niepelnosprawni.info, www.ngo.pl, www.lodzkie.ngo.pl), a tak˝e na stronach internetowych TV TOYA i ESKI.
Przedsi´wzi´cie by∏o promowane na stronie internetowej Oddzia∏u ¸ódzkiego Polskiego Zwiàzku
G∏uchych www.pzg.lodz.pl
Promocja wÊród g∏uchych i s∏abos∏yszàcych
odbywa∏a si´ tak˝e poprzez plakaty umieszczone
w powiatowych i Wojewódzkim Urz´dzie Pracy,
Regionalnym Centrum Polityki Spo∏ecznej i ∏ódzkim Oddziale Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.

Rekrutacja uczestników
Rekrutacja by∏a prowadzona dwoma sposobami: po pierwsze – reagowaliÊmy na zainteresowanie uczestników zg∏oszone w odpowiedzi na
promocj´ przedsi´wzi´cia; po drugie – pracownik, korzystajàc z bazy danych cz∏onków PZG wytypowa∏ osoby, które mog∏y byç zainteresowane
przedsi´wzi´ciem. Do osób tych zosta∏y wys∏ane
zaproszenia pocztà tradycyjnà i internetowà.
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Prowadzenie kursów komputerowych
We wrzeÊniu 2005 roku rozpocz´∏y si´ zaj´cia dydaktyczne. Uczestników podzielono na
dwie grupy, zaj´cia by∏y prowadzone z udzia∏em
t∏umacza j´zyka migowego. Korzystano z pomocy
materia∏ów dydaktycznych przygotowanych specjalnie na potrzeby osób nies∏yszàcych.
Program kursu obejmowa∏:
● szkolenie z podstaw obs∏ugi komputera –
20 godzin:
– budowa komputera,
– zarzàdzanie plikami i katalogami (tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, odzyskiwanie),
– usuwanie wirusów,
– drukowanie;
● nauk´ obs∏ugi edytora tekstów (program
MS Word) – 30 godzin:
– wstawianie, zaznaczanie i edycja danych,
– kopiowanie, przenoszenie i kasowanie,
– szukanie i zamiana tekstu,
– formatowanie tekstu, akapitu, dokumentu,
– praca z obiektami (tabele, obrazy, rysunki
i wykresy),
– korespondencja seryjna,
– przygotowanie dokumentu do druku;
● nauk´ obs∏ugi arkusza kalkulacyjnego
(program MS Excel) – 30 godzin:
– wprowadzanie danych, zaznaczanie komórek,
– edycja danych (kopiowanie, przenoszenie
i usuwanie),
– szukanie, zamiana i sortowanie danych,
– praca z arkuszami w skoroszycie,
– tworzenie formu∏ arytmetycznych,
– u˝ywanie funkcji,
– formatowanie liczb, dat, zawartoÊci komórek,
– tworzenie wykresów i diagramów.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Nasze dzia∏ania mia∏y na celu wyrównywanie szans zawodowych kobiet z wadà s∏uchu.
Kobiety nies∏yszàce sà w pewnym sensie
„dwukrotnie” nara˝one na dyskryminacj´: najpierw jako kobiety, potem jako osoby z uszkodzonym s∏uchem. Pracodawcy niech´tnie zatrudniajà kobiety, a kobiety nies∏yszàce wzbudzajà u pracodawców l´k, g∏ównie z powodu braku mo˝liwoÊci komunikowania si´. Kobieta nies∏yszàca, bez
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sta∏ego zatrudnienia, zamyka si´ w sobie.
W obecnej sytuacji gospodarczej kraju osoby nies∏yszàce zosta∏y zepchni´te na margines
spo∏eczeƒstwa. Wi´kszoÊç kobiet nies∏yszàcych
uczona jest zawodów typowo produkcyjnych, takich jak: szwaczka, dziewiarka – tymczasem brak
jest ofert pracy w tych zawodach. Nauka takich
zawodów od razu klasyfikuje nies∏yszàcych tylko
w zawodach robotniczych.
Komputer z dost´pem do sieci pozwala korzystaç u˝ytkownikom niepe∏nosprawnym ze
wszelkich dobrodziejstw Êwiata wirtualnego
w sposób zupe∏nie swobodny – nie trzeba uzupe∏niaç informacji wzrokowej s∏uchowà, jak w przypadku telewizji. Internet, jako pierwsze i jak na
razie jedyne medium, jest w pe∏ni dost´pne dla
osób z wadà s∏uchu. Ten, kto ma dost´p do Internetu, ma dost´p do tego co najcenniejsze – do
wiedzy i informacji.
Wiadomo tak˝e, ˝e g∏uchota prowadzi do
wtórnego analfabetyzmu. Dzi´ki poznawaniu programów komputerowych, internetowym kawiarenkom, czatom, listom dyskusyjnym osoby nies∏yszàce majà ciàg∏y kontakt ze s∏owem pisanym
(a tak˝e mówionym – w spotkaniach internetowych u˝ywany jest j´zyk potoczny, charakterystyczny dla rozmów).
Mo˝na wi´c stwierdziç, ˝e szkolenia komputerowe spe∏niajà bardzo istotnà funkcj´,
uzupe∏niajàc proces rehabilitacji o kolejny, nieobecny wczeÊniej w takiej formie, element nauki
i pisania.

Okres realizacji
marzec – paêdziernik 2005 roku.

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków,
êród∏o finansowania
pochodzenie Êrodków
nazwa instytucji
W∏asne
zewn´trzne, w tym:
publiczne krajowe
Kancelaria PRM
Unijne
Prywatne

wysokoÊç
1306,02
8000,00
8000,00
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Przygotowanie do realizacji

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie

przedsi´wzi´cia

by∏o realizowane

W ramach przygotowaƒ zaplanowano system
zarzàdzania realizacjà przedsi´wzi´cia. Osobà odpowiedzialnà by∏ koordynator, podlegajàcy zast´pcy kierownika OÊrodka Rehabilitacji i Wsparcia
Spo∏ecznego Nies∏yszàcych. W przedsi´wzi´cie zaanga˝owano osoby posiadajàce doÊwiadczenie
w organizacji szkoleƒ dla osób g∏uchych. Wszystkie wydatki zatwierdza∏ cz∏onek zarzàdu Oddzia∏u
¸ódzkiego, a weryfikowa∏a je, pod wzgl´dem rachunkowym, g∏ówna ksi´gowa Oddzia∏u. Zespó∏
odpowiedzialny za realizacj´ przedsi´wzi´cia spotyka∏ si´ raz w miesiàcu, by podsumowaç dotychczasowe dzia∏ania i zaplanowaç nast´pne. W trakcie przygotowaƒ przeprowadzona zosta∏a tak˝e
analiza potrzeb szkoleniowych na podstawie kartoteki cz∏onków Oddzia∏u ¸ódzkiego PZG oraz rozmów z potencjalnymi uczestniczkami przedsi´wzi´cia. Przygotowano sal´ komputerowà tak, by
ka˝da uczestniczka mia∏a swoje stanowisko pracy
i mog∏a w pe∏ni korzystaç z zaj´ç.

Przedsi´wzi´cie by∏o realizowane na terenie
województwa ∏ódzkiego.
Charakterystyka osób niepe∏nosprawnych
a)
stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci
lekki
1
umiarkowany
19
znaczny
b)
rodzaj niepe∏nosprawnoÊci
liczba osób
(wymieniç)
Nies∏yszàce lub s∏abos∏yszàce
20
c)
Sytuacja zawodowa osoby
liczba osób
przed udzia∏em w przedsi´wzi´ciu
pracujàca w tym:
4
zatrudniona
3
zagro˝ona utratà zatrudnienia
pracujàca na w∏asny rachunek
1
niepracujàca, w tym:
16
wolontariusz
uczàca lub szkolàca si´
2
zarejestrowana w Powiatowym
Urz´dzie Pracy jako bezrobotna
zarejestrowana w Powiatowym
Urz´dzie Pracy jako poszukujàca pracy
bierna zawodowo
14
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Uzasadnienie potrzeby realizacji

Monitoring uczestników

przedsi´wzi´cia

po zakoƒczonym przedsi´wzi´ciu

Adresatkami naszego projektu by∏y kobiety
nale˝àce do PZG.
Istnieje grupa, zw∏aszcza m∏odych kobiet,
które z powodzeniem mogà nauczyç si´ obs∏ugi
u˝ytkowych programów komputerowych.
Dotychczas nie stworzono im takich mo˝liwoÊci, bowiem w urz´dach pracy stawiany jest
warunek – Êrednie wykszta∏cenie. Edukacja na
poziomie szko∏y Êredniej dla nies∏yszàcych zaczyna si´ dopiero rozwijaç.
DaliÊmy kobietom nies∏yszàcym szans´ na
zdobycie dodatkowych kwalifikacji, co w przysz∏oÊci mo˝e im pomóc znaleêç prac´.
Dotychczas nikt w ¸odzi nie realizowa∏ projektu polegajàcego na szkoleniu komputerowym
dla nies∏yszàcych kobiet. Dzia∏ania podejmowane przez Oddzia∏ ¸ódzki PZG mia∏y wi´c charakter pilota˝owy. Osoby zaanga˝owane w realizacj´
przedsi´wzi´cia mia∏y ju˝ doÊwiadczenie w organizacji projektów szkoleƒ komputerowych dla
osób z innymi rodzajami niepe∏nosprawnoÊci: organizowali je jako wolontariusze ¸ódzkiego Sejmiku Osób Niepe∏nosprawnych.

Uczestniczki przedsi´wzi´cia sà cz∏onkiniami PZG. Utrzymujemy z nimi sta∏y kontakt, pomagamy w rozwiàzywaniu codziennych problemów. Przychodzà na spotkania organizowane
przez Oddzia∏ ¸ódzki PZG. Korzystajà z sali komputerowej PZG, a tak˝e z innych ofert przygotowanych przez Oddzia∏ ¸ódzki PZG (kursy komputerowe zaawansowane, kursy j´zykowe). Staramy
si´ przyczyniç do wzrostu ich aktywnoÊci na rynku pracy. Pracownicy PZG pomagajà w przygotowaniu ˝yciorysów i odpowiedzi na oferty pracy.
Uczestniczki przedsi´wzi´cia podejmujà zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Czy przedsi´wzi´cie
jest kontynuowane
Nie jest kontynuowane w bezpoÊredni sposób. Oddzia∏ ¸ódzki PZG realizuje inne projekty.
przeznaczone dla osób nies∏yszàcych, których celem jest przygotowanie ich do dzia∏ania na otwartym rynku pracy.

Sposób rekrutacji uczestników
Rekrutacja by∏a prowadzona na podstawie
analizy bazy danych prowadzonej w PZG. Do
osób g∏uchych spe∏niajàcych kryteria zosta∏y wys∏ane zaproszenia. Jest to najskuteczniejsza metoda rekrutacji. Zaproszenia sà wysy∏ane do domów zainteresowanych pocztà lub faksem.
W ten sam sposób sà zbierane zg∏oszenia.
O przedsi´wzi´ciu informowaliÊmy tak˝e na stronie internetowej www.pzg.lodz.pl i w „Co s∏ychaç...” – kwartalniku Oddzia∏u ¸ódzkiego Polskiego Zwiàzku G∏uchych. ZamieszczaliÊmy tak˝e informacje na plakatach, które wisia∏y w siedzibie PZG oraz innych miejscach odwiedzanych
przez g∏uchych.
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Projekt „SZ@NSA II”
Dzi´ki coraz powszechniejszemu dost´powi
do komputerów i Internetu osoby niepe∏nosprawne
nawiàzujà kontakt z mieszkaƒcami innych krajów.
By te kontakty u∏atwiç, a tak˝e by podnieÊç wartoÊç niepe∏nosprawnych na rynku pracy PZG organizuje pierwszy w ¸odzi kurs j´zyka angielskiego
i niemieckiego dla nies∏yszàcych. Zaj´cia obejmujà 60 godzin i sà prowadzone przez nauczycieli j´zyka obcego wspólnie z t∏umaczami j´zyka migowego. W projekcie bierze udzia∏ 20 osób.
Organizowane sà kursy zawodowe – tworzenie stron www i operatorów DTP. Dzi´ki nowym
umiej´tnoÊcià osoby nies∏yszàce b´dà mog∏y znaleêç prac´ i zwi´kszyç swojà aktywnoÊç spo∏ecznà. Efektem kursów b´dzie mi´dzy innymi przygotowana przez uczestników strona internetowa
projektu oraz wk∏adka do kwartalnika „Co s∏ychaç” – wydawnictwa ∏ódzkiego oddzia∏u PZG.

Polski Zwiàzek G∏uchych Oddzia∏ ¸ódzki

Napotkane problemy i sposoby ich rozwiàzania
problem

sposób rozwiàzania

Problem z rekrutacjà. Standardowe metody
rekrutacji polegajàce na og∏oszeniach
na stronie internetowej i plakatach
nie przynios∏y zadowalajàcych rezultatów.

Najskuteczniejszà technikà rekrutacji
w przypadku osób g∏uchych jest bezpoÊrednia
wysy∏ka zaproszeƒ do domów za poÊrednictwem
poczty i faksu. Osoba g∏ucha, która otrzymuje
zaproszenie bezpoÊrednio do domu, czuje si´
zobowiàzana do wzi´cia udzia∏u w projekcie.

Osoby nies∏yszàce mia∏y problemy
z przyswojeniem treÊci – ze wzgl´du na brak
podr´czników przystosowanych do ich potrzeb.

Prowadzenie zaj´ç przez trenera i t∏umacza
j´zyka migowego przy wsparciu wolontariuszy
pozwala na efektywnà nauk´.
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Przygotowanie 30 osób niepe∏nosprawnych
w stopniu znacznym i umiarkowanym
do podj´cia pracy w organizacjach
pozarzàdowych

Âlàskie Stowarzyszenie
Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych
„Akcent”
40-837 Katowice
ul. Rataja 14
tel./fax (032) 204 50 96, 782 22 45
e-mail: akcent@onet.pl
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Rys historyczny
Stowarzyszenie AKCENT swojà dzia∏alnoÊç
wywodzi z po∏owy lat 80. ub. wieku, kiedy to jego
za∏o˝yciele tworzyli ko∏o dzieci niepe∏nosprawnych
ruchowo przy katowickim oddziale TPD. Chcàc
dzia∏aç z wi´kszà niezale˝noÊcià, skuteczniej
i bardziej lokalne, bli˝ej ˝yciowych potrzeb cz∏onków ko∏a – powo∏ali Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej Ruchowo
w Normie Intelektualnej AKCENT. Przyczynà jego
powo∏ania w roku 1993 by∏a potrzeba zapewnienia mo˝liwoÊci dobrego startu w samodzielne ˝ycie dzieciom, które zacz´∏y ju˝ dorastaç. Stowarzyszenie by∏o inicjatorem powo∏ania jedynego w regionie Policealnego Studium Informatyki dla osób
niepe∏nosprawnych, dzia∏ajàcego od roku 1993.
Szko∏a dzia∏a do dziÊ jako szko∏a publiczna – samorzàdowa. Stowarzyszenie podj´∏o si´ tak˝e organizacji zaplecza dla funkcjonowania Studium –
dowozu uczniów, ich rehabilitacji, opieki nad nimi
i dokszta∏cania. Wkrótce zaczà∏ funkcjonowaç
OÊrodek Rewalidacyjno-Rehabilitacyjny. Pr´˝na
dzia∏alnoÊç poszerza∏a si´: uczniowie Studium –
cz∏onkowie Stowarzyszenia chcieli realizowaç ró˝ne pasje. Ich potrzeby by∏y motorem rozwoju dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia w kierunku rehabilitacji
leczniczej i spo∏ecznej o bardziej specjalistycznych
formach. W efekcie dokona∏a si´ reorganizacja
wewnàtrz Stowarzyszenia, zmieni∏o ono statut,
nazw´ (na obecnà), powo∏ano NZOZ.
Od poczàtku organizowaliÊmy kursy i szkolenia dla osób niepe∏nosprawnych, mogàce u∏atwiç
im wejÊcie na rynek pracy. Poczàtkowo uzupe∏nia∏y one program Policealnego Studium o dodatkowe elementy programowania informatycznego
– atrakcyjne dla pracodawców, o j´zyki obce i elementy przedsi´biorczoÊci. Nast´pnie nasze dzia∏ania sta∏y si´ bardziej otwarte na osoby niepe∏nosprawne spoza Studium i bardziej ukierunkowane
na profilowanie umiej´tnoÊci wspierajàcych znalezienie i utrzymywanie miejsc pracy. Równolegle
utrzymaliÊmy szkolenia w zakresie podstaw wykorzystania komputera w szkole i w domu, realizowane w toku indywidualnej pracy z instruktorem. W ten sposób uczyniliÊmy komputer narz´dziem sprawnej komunikacji tak˝e dla osób
z upoÊledzeniem umys∏owym (nawet w stopniu
umiarkowanym), z zaburzeniami psychicznymi
czy z zaburzeniami percepcji mowy. Dba∏oÊç
o uaktywnianie najs∏abszych le˝y u podstaw innowacyjnoÊci dzia∏aƒ Stowarzyszenia. Wyposa˝anie
uczestników naszych dzia∏aƒ w nowe umiej´tno72

Êci przysparza∏o nam tak˝e wielu zdolnych wolontariuszy wÊród niepe∏nosprawnych. Chcemy jeszcze sprawniej „wyciàgaç z domowej izolacji” tych,
którzy nie majà doÊç w∏asnej si∏y i wsparcia w rodzinie, aby ˝yç, realizujàc w∏asne aspiracje, spo∏ecznà aktywnoÊç, sprawnoÊç w twórczym dzia∏aniu. Oprócz ca∏odziennego wsparcia w OÊrodku
Aktywizacji Zawodowej i Spo∏ecznej Osób Niepe∏nosprawnych OAZIS ON, który powsta∏ w ubieg∏ym roku, inicjujemy te˝ tworzenie nowych
miejsc pracy dla osób niepe∏nosprawnych, wspó∏pracujemy z pracodawcami, staramy si´ wp∏ywaç
na kszta∏t lokalnej polityki spo∏ecznej w województwie Êlàskim.

Cel przedsi´wzi´cia
Cele bezpoÊrednie:
– aktywizacja zawodowa 30 osób niepe∏nosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym,
– wsparcie i usprawnienie dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych,
– opracowanie modelowego programu i systemu zatrudniania osób niepe∏nosprawnych w organizacjach pozarzàdowych oraz inicjacja lobbingu na rzecz zatrudniania tych osób na szerokà
skal´.
Cele poÊrednie:
– poprawa sytuacji materialnej 30 rodzin
z osobami niepe∏nosprawnymi,
– zmniejszenie wydatków na pomoc spo∏ecznà,
– zwi´kszenie konkurencyjnoÊci organizacji
pozarzàdowych na rynku us∏ug zlecanych w ramach realizacji zadaƒ samorzàdu terytorialnego,
a tym samym upodmiotowienie beneficjentów
tych zadaƒ i poprawa realizacji zasady pomocniczoÊci samorzàdu.

Opis przedsi´wzi´cia
Zak∏adanym rezultatem realizacji zadania
by∏o podniesienie spo∏ecznej, w tym tak˝e zawodowej, aktywnoÊci osób niepe∏nosprawnych poprzez zatrudnianie ich w organizacjach pozarzàdowych, co z kolei pozwala na:
– popraw´ statusu spo∏ecznego i materialnego zatrudnionych,
– otwarcie dla osób niepe∏nosprawnych nowego rynku pracy – w organizacjach pozarzàdo-
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wych; woj. Êlàskie liczy kilkadziesiàt tysi´cy organizacji, ich oddzia∏ów i jednostek organizacyjnych,
– mo˝liwoÊç dla organizacji zatrudniania fachowców na sta∏e za niewielkà odp∏atnoÊcià –
w przypadku zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych przy p∏acy na poziomie najni˝szej krajowej,
kwoty mogà zostaç obni˝one nawet do 1/3 dzi´ki dotacjom z PFRON.
Z uwagi na powy˝sze za∏o˝enia w ramach
ww. programu zrealizowano:
– diagnoz´ psychologicznà poczàtkowà
i koƒcowà dla 30 uczestników kursu pod wzgl´dem aktywnoÊci spo∏ecznej,
– zaj´cia integracyjne – prowadzi∏a je Ewa
Plura, pedagog, wolontariusz,
– ogólne wprowadzenie w zagadnienia pracy,
– wyk∏ady i çwiczenia instruktorów (dla 30
uczestników programu, w 2 grupach):
● podstawy ksi´gowoÊci w organizacjach
pozarzàdowych,
● organizacja programów i administrowania
w organizacjach pozarzàdowych,
● podstawy pracy socjalnej,

●

kurs komputerowy (dla grupy poczàtkujàcej – 15 osób oraz dla grupy zaawansowanej –
15 osób);
– praktyki w organizacjach pozarzàdowych:
– przewóz niepe∏nosprawnych ruchowo
uczestników (osoby na wózkach),
– opiek´ dla niepe∏nosprawnych ruchowo
uczestników (osoby na wózkach).

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Pomys∏ na przedsi´wzi´cie jest autorskim
dzie∏em niepe∏nosprawnego ruchowo w stopniu
znacznym Prezesa Stowarzyszenia, pana Marka
Plury.

Okres realizacji przedsi´wziecia
od 8 sierpnia do 10 grudnia 2004 roku.
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WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków,
êród∏a finansowania
Ca∏kowity koszt projektu wyniós∏ 60.110 z∏,
z czego 75% pochodzi∏o ze Êrodków w∏asnych
Stowarzyszenia pozyskanych poprzez wspó∏prac´
z Urz´dem Miasta Katowice oraz ze sponsorami,
zaÊ 25% stanowi∏a dotacja Âlàskiego Urz´du
Marsza∏kowskiego. Oko∏o 20% wartoÊci kosztów
projektu pokrywa∏a wartoÊç pracy wolontariuszy.

Przygotowanie do realizacji
Przedsi´wzi´cie przygotowano w oparciu
o wieloletnie doÊwiadczenia dzia∏alnoÊci AKCENTU, o wspó∏prac´ z wieloma organizacjami oraz
o wnikliwà diagnoz´ sytuacji osób niepe∏nosprawnych. Na tej bazie opracowano podstawy
teoretyczne i realizacyjne programu. Nast´pnie
wy∏oniono organizacje partnerskie, których zadaniem by∏o przede wszystkim przyjmowanie
uczestników szkoleƒ na krótkie, miesi´czne sta˝e
w charakterze pracowników biurowych w czasie
realizacji przedsi´wzi´cia. Ostatnim etapem przygotowaƒ by∏o znalezienie wyk∏adowców, psychologów, pedagogów oraz opiekunów przygotowanych do pracy z osobami niepe∏nosprawnymi, do
realizacji dzia∏aƒ w ramach przedsi´wzi´cia.
Partnerami w realizacji ww. programu by∏y
nast´pujàce organizacje:
● Stowarzyszenie Wspierania Organizacji
Pozarzàdowych Most. W zakresie: wsparcie kadrowe, praktyka uczestników;
● Stowarzyszenie Ekologiczno – Zdrowotne.
W zakresie: praktyka uczestników;
● Âlàskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS. W zakresie: wsparcie promocji programu,
nabór uczestników;
● Powiatowy Urzàd Pracy w Katowicach
przeprowadzi∏ promocj´ mo˝liwoÊci uczestnictwa
w ww. programie, spotykajàc si´ z zainteresowanymi oraz rozpowszechniajàc ulotki.
Nawiàzano tak˝e wspó∏prac´ z lokalnymi
mediami.

Obszar realizacji
Przedsi´wzi´cie zrealizowano w OÊrodku
Rehabilitacyjno-Rewalidacyjnym AKCENT w Katowicach oraz w siedzibach organizacji partner74

skich na terenie tego miasta. Uczestnicy zamieszkujà w miastach: Katowice, Miko∏ów, Czeladê,
Âwi´toch∏owice, Chorzów, Dàbrowa Górnicza,
Rybnik, Ruda Âlàska, Orzesze.

Charakterystyka osób
niepe∏nosprawnych
W programie wzi´∏o udzia∏ 30 uczestników,
z czego 17 osób to niepe∏nosprawni w stopniu
umiarkowanym, a 13 osób w stopniu znacznym.
By∏y to osoby niepracujàce, o niskim statusie materialnym (na ogó∏ renty socjalne i najni˝sze renty). Wszyscy uczestnicy sà mieszkaƒcami miast.
Liczba kobiet – 12; liczba m´˝czyzn – 18
osób.
Wiek uczestników:
19 lat

2 osoby

20 lat

3 osoby

21 lat

11 osób

22 lata

3 osoby,

25 lat

1 osoba

27 lat

1 osoba

28 lat

2 osoby

30 lat

1 osoba

31 lat

2 osoby

37 lat

1 osoba

38 lat

1 osoba

39 lat

1 osoba

42 lat

1 osoba

Uzasadnienie potrzeby realizacji
Uzasadnienie potrzeby realizacji opiera si´
o wnikliwà diagnoz´ problemu spo∏ecznego, którego dotyczy zadanie:
A. Problemy spo∏eczne osób niepe∏nosprawnych w Êrodowisku lokalnym obj´te oddzia∏ywaniem programu:
● izolacja spo∏eczna osób niepe∏nosprawnych (zamkni´cie w domu) wynikajàca z:

Âlàskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych „Akcent”

– barier architektonicznych i komunikacyjnych,
– braku umiej´tnoÊci i wiedzy koniecznych
do aktywnoÊci spo∏ecznej („wyuczona biernoÊç”,
znaczna niewiedza co do mo˝liwoÊci samodzielnego radzenia sobie z problemami),
– niskiego poziomu wykszta∏cenia osób niepe∏nosprawnych (trudnoÊci w jego podniesieniu
wynikajàce z braku wsparcia, ukierunkowaniu i organizacji kszta∏cenia, zw∏aszcza ustawicznego),
– braku systemu rehabilitacji spo∏ecznej,
– braku systemu promocji aktywnego spo∏ecznie stylu ˝ycia,
– znikomej liczby oÊrodków wczesnej interwencji oraz oÊrodków rehabilitacji leczniczej,

●

bezrobocie wynikajàce z:
– du˝ego skupiska osób niepe∏nosprawnych
(wynik ogólnie wysokiego zag´szczenia ludnoÊci
na Âlàsku oraz ska˝enia Êrodowiska jak i skupiska
zak∏adów pracy o wysokiej wypadkowoÊci),
– rozwiàzania wielu spó∏dzielni inwalidzkich
dzia∏ajàcych w latach 80.,
– zmniejszenia rentownoÊci zak∏adów pracy
chronionej,
– braku systemu kursów przekwalifikowujàcych pod potrzeby rynku pracy,
– braku systemowej analizy prognozowanych i aktualnych potrzeb rynku pracy,
– braku umiej´tnoÊci samodzielnego poszukiwania pracy przez osoby niepe∏nosprawne.
● Aktualne rozwiàzania:
– problem izolacji spo∏ecznej starajà si´ rozwiàzywaç przede wszystkim stowarzyszenia
osób niepe∏nosprawnych, coraz cz´Êciej i skuteczniej przejmujàce niektóre zadania samorzàdu lokalnego.

– problem bezrobocia jest rozwiàzywany
w znikomym stopniu przez rejonowe urz´dy pracy organizujàce kursy kwalifikacyjne ze Êrodków
paƒstwowych; sami niepe∏nosprawni poszukujàcy pracy wykazujà ma∏à skutecznoÊç, podobnie
biura poÊrednictwa pracy.
– rola wolontariatu w rozwiàzywaniu problemów spo∏ecznoÊci lokalnej nie jest ÊciÊle okreÊlona ze wzgl´du na brak danych statystycznych,
oraz na brak centrali koordynujàcej dzia∏ania wolontariatu. Tym niemniej nale˝y przyjàç, i˝ udzia∏
wolontariuszy jest znaczny w zadaniach dotyczàcych opieki nad osobami niesamodzielnymi (wolontariusze niewykwalifikowani), zaÊ niski w zadaniach obejmujàcych rehabilitacj´, poradnictwo,
edukacj´, gdzie wymaga si´ osób o odpowiednich
kwalifikacjach. Wolontariusze to na ogó∏ m∏odzie˝
w wieku 16-22 lata. Udzia∏ osób odpracowujàcych s∏u˝b´ wojskowà w instytucjach zwiàzanych
z osobami niepe∏nosprawnymi jest niewielki.
● Kondycja spo∏eczna Êrodowiska osób niepe∏nosprawnych, zdecydowanie pog∏´bia ich
marginalizacj´, co:
– pomna˝a koszty pomocy spo∏ecznej i opieki zdrowotnej,
– pomniejsza wp∏ywy podatkowe od osób fizycznych jak i obrót towarowy,
– uwstecznia spo∏eczeƒstwo w zakresie realizacji praw cz∏owieka i innych norm spo∏ecznych funkcjonujàcych w krajach Unii Europejskiej.
B. Problemy funkcjonowania organizacji
pozarzàdowych w Êrodowisku lokalnym obj´tym
oddzia∏ywaniem programu:
– przeci´tnie niski stopieƒ zatrudnienia pracowników na sta∏e, co uniemo˝liwia realizowanie
zadaƒ o charakterze ciàg∏ym, jak i brak zaplecza
administracyjnego umo˝liwiajàcego gotowoÊç do
podejmowania zadaƒ bie˝àcych, okazjonalnych,
– niski poziom kompetencji osób kierujàcych dzia∏aniami organizacji, s∏abe przygotowanie merytoryczne do pozyskiwania Êrodków do
ich realizacji, brak umiej´tnoÊci i wykszta∏cenia
wÊród osób administrujàcych organizacjà zmuszajàcy do wydatkowania na zatrudnianie specjalistów (np. ksi´gowoÊç, wnioski, granty),
– niska konkurencyjnoÊç organizacji pozarzàdowych w przyjmowaniu zlecenia realizacji zadaƒ samorzàdu terytorialnego w stosunku do firm
komercyjnych; s∏abe przygotowanie administracyjne organizacji przes∏ania ich szczególnà wartoÊç jako realizatora zadaƒ i jednoczeÊnie repre75
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zentanta beneficjentów zadania realizujàcego je
z misjà spo∏ecznà – podmiotowo, nie zaÊ dla zysku – przedmiotowo.
S∏aba kondycja organizacji pozarzàdowych
zdecydowanie pog∏´bia ich marginalizacj´ w
zakresie realizacji zadaƒ samorzàdowych, co powoduje, i˝:
– firmy komercyjne ekspansywnie zaw∏aszczajà rynek us∏ug zlecanych w ramach realizacji
zadaƒ samorzàdu terytorialnego,
– uprzedmiotawia si´ relacja zleceniobiorcy
do beneficjentów zadaƒ samorzàdu terytorialnego,
– zanika postawa aktywnoÊci obywatelskiej
i solidarnoÊci spo∏ecznej ukszta∏towana na gruncie organizacji pozarzàdowych, które stajà si´ coraz mniej skuteczne, mimo i˝ nadal aktywnie reprezentujà interes spo∏eczny.
C. Próba rozwiàzania:
● Podniesienie spo∏ecznej, w tym zawodowej, aktywnoÊci osób niepe∏nosprawnych poprzez zatrudnianie ich w organizacjach pozarzàdowych powala na:
– popraw´ statusu spo∏ecznego i materialnego zatrudnionych,
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– otwarcie dla osób niepe∏nosprawnych nowego rynku pracy – w organizacjach pozarzàdowych; woj. Êlàskie liczy kilkadziesiàt tysi´cy organizacji, ich oddzia∏ów i jednostek organizacyjnych,
– daje organizacjom mo˝liwoÊç zatrudniania
fachowców na sta∏e za niewielkà odp∏atnoÊcià –
w przypadku zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych przy p∏acy na poziomie najni˝szej krajowej,
mogà zostaç obni˝one koszty nawet do 1/3 dzi´ki dotacjom z PFRON.
Zatrudnienie w stowarzyszeniach to cz´sto
jedyna, lub przynajmniej pierwsza szansa na zatrudnienie dla tych, którzy nie potrafià sprostaç
konkurencji na otwartym rynku pracy z racji wieku, wykszta∏cenia, niepe∏nosprawnoÊci czy ma∏ej
zaradnoÊci ˝yciowej.
Dla skutecznego podj´cia w∏asnego rozwoju,
a nast´pnie dla znalezienia i utrzymania miejsca
pracy, du˝e znaczenie ma podniesienie samooceny
osoby niepe∏nosprawnej. Najlepszà drogà do tego
jest wzrost samowiedzy – rozeznania co do w∏asnych umiej´tnoÊci, predyspozycji zawodowych,
czy innych cech osobowoÊci. Wa˝ne jest tak˝e zdobycie umiej´tnoÊci autoprezentacji, a tak˝e wspó∏dzia∏ania w grupie. Z tych te˝ powodów istotnà
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cz´Êcià przedsi´wzi´cia by∏y zaj´cia z psychologiem, pedagogiem i doradcà zawodowym.
Problemem wielu niewielkich organizacji pozarzàdowych sà braki w zatrudnieniu osób na bie˝àco obs∏ugujàcych biuro organizacji, w tym rachunkowoÊç, osób piszàcych wnioski grantowe
i koordynujàcych realizowane projekty, osób informujàcych cz∏onków i klientów organizacji o podstawowych zagadnieniach z zakresu wsparcia
w ich aktywizacji, pomocy spo∏ecznej czy prawa
administracyjnego. Zatrudnienie osoby niepe∏nosprawnej na tego typu stanowiskach pozwala organizacji, bez ˝adnych proceduralnych komplikacji, na korzystanie ze wsparcia Êrodkami PFRON
udzielanymi w ramach SOD do p∏acy tej osoby.
Zmniejsza to koszt zatrudnienia nawet do kwoty
ok. 300 z∏ miesi´cznie, a w szczególnych przypadkach wr´cz do zera!

Sposób rekrutacji uczestników
– osobiste kontakty cz∏onków Stowarzyszenia AKCENT,
– promocja – ulotki i spotkania w organizacjach zrzeszonych w KAFOS (oko∏o 80 organizacji),
– informacja – ulotki w Katowickim Powiatowym Urz´dzie Pracy i Miejskim OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej,
– informacja w lokalnych mediach.

Monitoring uczestników
po zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia
Monitoring i ocena realizacji zadania prowadzona by∏a na podstawie ankiet ewaluacyjnych kierowanych do uczestników programu po pó∏ roku i
roku od jego zakoƒczenia. Ankietowani wyra˝ali
swojà opini´ na temat przydatnoÊci nabytych kwalifikacji, jak i na temat uzyskania zatrudnienia.
Ankietowani podkreÊlali przydatnoÊç przedsi´wzi´cia dla w∏asnego rozwoju. Oceniali bardziej pozytywnie siebie i w∏asne mo˝liwoÊci dalszego budowania aktywnego ˝ycia.
WÊród nich:
– trzy osoby podj´∏y nauk´ na studiach,
– trzy zosta∏y czynnymi wolontariuszami
w organizacjach pozarzàdowych, w tym jedna
osoba zosta∏a koordynatorem projektów, z czego

czerpie okresowo korzyÊci pracujàc na umow´zlecenie,
– dwie podj´∏y etatowà prac´ w biurach prywatnych firm.
˚aden z uczestników programu nie uzyska∏
sta∏ego zatrudnienia w organizacjach pozarzàdowych, mimo w∏asnych staraƒ i wsparcia ze strony
Stowarzyszenia AKCENT. Analiza przyczyn tego
zjawiska wskaza∏a, ˝e w znacznej wi´kszoÊci ma∏ych organizacji brak jest profesjonalnego zarzàdzania. Zatrudnienie osoby na sta∏e, nawet jeÊli
jest niezbyt kosztowne i zdecydowanie efektywne,
to jednak budzi wiele obaw zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià. Wià˝e si´ tak˝e z obawami o relacje interpersonalne oraz z obawami przed proceduralnymi problemami, w tym z otrzymywaniem refundacji z PFRON.

Czy przedsi´wzi´cie
jest kontynuowane
Projekt nie ma bezpoÊredniej kontynuacji,
jednak na bazie doÊwiadczeƒ zdobytych przy jego
realizacji powsta∏ w 2005r. OÊrodek Aktywizacji
Spo∏ecznej i Zawodowej Osób Niepe∏nosprawnych OAZIS ON, który wspiera niepe∏nosprawnà
m∏odzie˝ w realizacji autorskich projektów (aktualnie realizowany jest czwarty projekt), prowadzi
punkt informacyjny dla osób niepe∏nosprawnych
(w tym bezp∏atnà kawiarenk´ internetowà bez barier), organizuje treningi rozwoju osobowoÊci,
wspomaga zatrudnienie poprzez poÊrednictwo
pracy, wspó∏pracuje z mediami. Rozwój i efektywnoÊç tej placówki pozwoli∏y na z∏o˝enie wspólnego wniosku Miasta Katowice i Stowarzyszenia
AKCENT o Êrodki z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego na program, którego prototypem jest
omawiany tu projekt z roku 2004.

Napotykane problemy
i sposoby ich rozwiàzania
Projekt nie napotka∏ znaczàcych trudnoÊci
realizacyjnych. Z powodu przed∏u˝ajàcej si´ procedury podpisania umowy dotacyjnej opóênieniu
o 2 miesiàce uleg∏ termin rozpocz´cia zaj´ç, jednak dzi´ki zwi´kszeniu liczby dni zaj´ç w tygodniu do pi´ciu – projekt ukoƒczono w terminie.
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Terapia przez twórczoÊç
przygotowaniem uzdolnionych osób
z dysfunkcjà wzroku do wejÊcia
na otwarty rynek pracy

Towarzystwo Opieki
nad Ociemnia∏ymi w Laskach
05-080 Izabelin
ul. Brzozowa 75
Dzia∏ ds. Absolwentów
tel./fax (022) 752 22 25, 752 33 60
e-mail: kokrys@wp.pl
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Rys historyczny
Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi prowadzàce dzia∏alnoÊç od 1910 roku zosta∏o zarejestrowane 11 maja 1911 roku pod nazwà Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi w Królestwie
Polskim. Jego celem mia∏o byç niesienie wszechstronnej pomocy pozbawionym wzroku mieszkaƒcom Królestwa Polskiego. W ulotce wydanej
rok póêniej czytamy: Towarzystwo nasze mo˝e
dla ociemnia∏ych: zak∏adaç i prowadziç przytu∏ki, ochrony i szko∏y z wyk∏adowym j´zykiem
polskim, warsztaty, biura poÊrednictwa pracy,
czytelnie, biblioteki, ambulanse, lecznice,
szpitale itd. Mo˝e równie˝ urzàdzaç dla
ociemnia∏ych odczyty, koncerty, wycieczki,
prowadziç drukarnie, udzielaç po˝yczek itd.;
mo˝e otoczyç ich opiekà rozumnà i celowà
w najobszerniejszym zakresie, – rozciàgajàc
przytem dzia∏alnoÊç swojà na ca∏e Królestwo.
Za∏o˝ycielka Towarzystwa – i dodajmy, za∏o˝ycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek S∏u˝ebnic Krzy˝a – Ró˝a Czacka twórczo nawiàza∏a
do znanego w Europie has∏a aveugle – utile (niewidomy – cz∏owiekiem u˝ytecznym). Wykszta∏cenie i przygotowanie do zawodu po∏àczone z formacjà religijno-moralnà pozwala – uzna∏a – przywróciç osob´ niewidomà spo∏eczeƒstwu. Nale˝y
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równie˝ póêniej – w miar´ potrzeby – towarzyszyç niewidomemu w ciàgu jego ˝ycia. Zak∏ada∏a
te˝, ˝e odpowiednio przygotowani niewidomi mogà zajàç si´ podobnymi sobie. Wymaga to stworzenia elity niewidomych o wysokich kwalifikacjach i uznanym autorytecie moralnym. JednoczeÊnie Ró˝a Czacka uÊwiadomi∏a Êwiatu, ˝e osoba niepe∏nosprawna nie jest mniej warta ni˝ osoba fizycznie zdrowa; mo˝e pomóc te˝ tym, którzy
uwa˝ajà si´ za zdrowych, odkryç w∏asne braki
duchowe. Niewidomy mo˝e byç zatem Êwiat∏em
w Êwiecie ludzi widzàcych.
Osoby niewidome – powtórzmy – mogà byç
u˝yteczne: mogà pracowaç, zarabiaç na swoje
utrzymanie ca∏kowicie lub cz´Êciowo, mogà
w pracy znaleêç zadowolenie i ulg´, o ile otrzymajà odpowiednie wychowanie, wykszta∏cenie
i wyszkolenie zawodowe. W Memoriale w sprawie ca∏oÊci Dzie∏a (1937) pisa∏a: (...) Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi w za∏o˝eniu
swoim ma za zadanie ca∏okszta∏t opieki nad
niewidomymi wszelkich kategorii: nad dzieçmi doros∏ymi, starcami, kobietami i m´˝czyznami, zdrowymi i chorymi. Tote˝ praca obejmuje i wychowanie, i nauczanie, i reedukacj´,
piel´gnowanie starców lub chorych, a tak˝e
dzia∏y teoretyczne: jak prac´ naukowà nad
sprawami niewidomych (tyflologi´), przepisy-
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wanie i drukowanie ksià˝ek specjalnych, prowadzenie bibliotek itp. Opieka ta nie ogranicza si´ wy∏àcznie do zak∏adów zamkni´tych,
ale rozciàga si´ na niewidomych w ich rodzinach (patronat). S∏owem, w opiece tej mieÊci
si´ jakby ca∏e ˝ycie ludzkie w skrócie. Dlatego
ani instytucja, ani Zgromadzenie nie da si´
ca∏kowicie podciàgnàç pod jeden schemat instytucji charytatywnej, nauczajàcej lub innej,
ale ∏àczy w sobie ró˝norodne dzia∏y.
Obecnà nazw´ Towarzystwo otrzyma∏o
w 1928 roku – Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi. W czasie okupacji Towarzystwo formalnie nie funkcjonowa∏o; dzia∏a∏ jedynie Zak∏ad
w Laskach pod nazwà Zak∏ady dla Niewidomych.
W 1947 roku nastàpi∏a reaktywizacja Towarzystwa i wpisano je do rejestru stowarzyszeƒ.
W 2004 roku nadano Towarzystwu status organizacji po˝ytku spo∏ecznego.
W 2006 roku Towarzystwo liczy 1580
cz∏onków i zgodnie ze Statutem: (...) ma na celu
otaczanie niewidomych i ociemnia∏ych
wszechstronnà opiekà w zaspakajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Przy realizacji tych statutowych zadaƒ wspó∏pracuje ze
Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek S∏u˝ebnic Krzy˝a.
DziÊ Towarzystwo prowadzi:
● w Warszawie: Dom Dziecka Niewidomego;
● w Laskach: oÊrodek szkolno-wychowawczy (z filià w Rabce) i Centrum Rehabilitacji Zawodowej, bibliotek´ brajlowskà i publikacji multimedialnych oraz dzia∏ wydawnictw dla niewidomych, a tak˝e dzia∏ tyflologii i dzia∏ absolwentów;
● w ˚u∏owie: Zak∏ad Opiekuƒczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet;
● w Niepo∏omicach: dom dla m∏odych niewidomych m´˝czyzn, obarczonych dodatkowymi
kalectwami;
● w Gdaƒsku-Sobieszewie: OÊrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy dla Niewidomych.

Opis przedsi´wzi´cia
Dzia∏ ds. Absolwentów zajmuje si´ usamodzielnieniem, rehabilitacjà zawodowà i spo∏ecznà
oraz zatrudnianiem absolwentów Lasek. Udziela
równie˝ pomocy innym niewidomym doros∏ym,
zg∏aszajàcym si´ do Lasek. Prowadzi rehabilitacj´
podstawowà osób Êwie˝o ociemnia∏ych z terenu

ca∏ej Polski. Realizacjà nowego projektu Dzia∏u
jest powsta∏e w styczniu 2006 roku Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcjà
Wzroku, które, dzi´ki Êrodkom pozyskanym z EFS
oraz z PFRON, wzmocni∏o i rozszerzy∏o dotychczas udzielane wsparcie dla osób niewidomych
i s∏abowidzàcych z terenu ca∏ego kraju, poszukujàcych pracy. Us∏ugi doradcze Êwiadczone sà tak˝e w miejscu zamieszkania osoby z dysfunkcjà
wzroku. W kartotekach Dzia∏u jest zarejestrowanych 3000 osób z dysfunkcjà wzroku.
Przedsi´wzi´cie Terapia przez twórczoÊç
przygotowaniem uzdolnionych osób z dysfunkcjà wzroku do wejÊcia na otwarty rynek pracy
wià˝e si´ z poszukiwaniami nowych form rehabilitacji zawodowej i metod pracy z osobami z dysfunkcjà wzroku, i obejmuje dzia∏ania zwiàzane
z rehabilitacjà zawodowà uzdolnionych osób
z ró˝nym stopniem niewidzenia i w ró˝nym wieku, majàce na celu – cz´sto na nowo – otwarcie
tym osobom perspektywy uczestnictwa w ˝yciu
spo∏ecznym poprzez realizacj´ ich potrzeby twórczej a˝ po znalezienie miejsca na otwartym rynku
pracy. Proponowane dzia∏ania, polegajàce na realizacji zadaƒ twórczych poprzez aktywnoÊç plastycznà (rysowanie, malowanie, rzeêbienie)
i komputerowà (grafika komputerowa) umo˝liwiajà praktyczne stosowanie w coraz wi´kszej skali
zasady kompleksowoÊci oferowanej pomocy dla
osób z dysfunkcjà wzroku. Projekt bada te˝ zagadnienie pracy w jak najszerszym rozumieniu
i tworzy modelowe rozwiàzania. Pozwala postrzegaç niewidzenie jako cech´, która nie wyklucza
zatrudnienia osób z dysfunkcjà wzroku na otwartym rynku pracy i bezpoÊrednio wspiera te osoby
w kreowaniu ich kariery zawodowej oraz pozycji
spo∏ecznej.
Do realizacji przedsi´wzi´cia Towarzystwo
zapewni∏o:
● etaty, pomieszczenia i wyposa˝enie,
● bie˝àce Êrodki terapii,
● Êrodki na dzia∏alnoÊç wydawniczà (katalogi wystaw, plakaty) oraz na realizacj´ projektów
popularyzacyjnych i kulturotwórczych (wystawy,
sympozja).

Lepienie Êwiata
WÊród osób nowo ociemnia∏ych, niewidomych i s∏abowidzàcych, spotykamy osoby uzdolnione, twórczo funkcjonujàce w ˝yciu przed utra81
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tà wzroku. Thomas J. Caroll – autor klasycznego
ju˝ dzie∏a z zakresu podstawowej rehabilitacji
osób ociemnia∏ych zatytu∏owanego Âlepota, pisa∏
pó∏ wieku temu, podsumowujàc swoje dwudziestoletnie doÊwiadczenia: JeÊli na cz∏owieka widzàcego spada w pe∏nym rozkwicie jego ˝ycia
Êlepota, nast´puje koniec tego ˝ycia; (...) koniec nabytych metod dzia∏ania, utrata dotychczasowych stosunków z ludêmi, z otoczeniem,
w którym ów cz∏owiek tkwi∏ g∏´boko. (...) Jest
to druzgocàcy cios zadany poj´ciu o samym
sobie, poj´ciu, które cz∏owiek zbudowa∏ starannie, celowo, podÊwiadomie w ciàgu swego
˝ycia, cios, który trafia niemal w sam rdzeƒ
cz∏owieczeƒstwa.
Zauwa˝my jeszcze i to, ˝e dotykamy nie
przejmujàcego cierpienia braku wzroku, ile raczej
bólu jego utraty; utraty przede wszystkim fizycznej pe∏nowartoÊciowoÊci i wizualnego postrzegania rzeczywistoÊci. I trzeba przez to cierpienie
utraty przejÊç, zanim mo˝na b´dzie przystàpiç do
rehabilitacji. Widzàca osoba umar∏a, osoba niewidoma, która urodzi∏a si´, mo˝e staç si´ raz jeszcze tà samà dawnà osobà, o ile zgadza si´ przejÊç przez m´ki Êmierci utraty wzroku.
Utrata w∏asnej osobowoÊci – te˝ o tym wiemy dobrze – jest skutkiem wszystkich utrat, ale
odbudowa jej nie mo˝e byç po prostu skutkiem
tylko rehabilitacji. Dzi´ki odzyskaniu ró˝nych
umiej´tnoÊci i sprawnoÊci ociemnia∏a osoba nie
czuje si´ tak bardzo zagubiona w Êwiecie, ale do
tego, by naprawiç szkody wyrzàdzone jej ˝yciu
psychicznemu i ca∏kowicie powróciç do ˝ycia, potrzebne sà jeszcze inne pomocne dzia∏ania. O takim kompleksowym podejÊciu do rehabilitacji
osób ociemnia∏ych myÊla∏a zawsze Ró˝a Czacka.
Za ka˝dym razem w spotkaniu z osobà nowo
ociemnia∏à – podkreÊlmy to – doÊwiadczamy tak
samo dramatu utraty, bo ma on przecie˝ zawsze
wymiar osobowy; za ka˝dym razem stanowi wyzwanie do obmyÊlenia w∏aÊciwej strategii rehabilitacyjnej; do umo˝liwienia cz∏owiekowi, którego
Êwiat rozpad∏ si´, odzyskania w pe∏ni swej osobowoÊci, zlepienia jego Êwiata.
Znamy dobrze biblijny opis stworzenia cz∏owieka: (...) Pan Bóg ulepi∏ cz∏owieka z prochu
ziemi i tchnà∏ w jego nozdrza tchnienie ˝ycia,
wskutek czego sta∏ si´ cz∏owiek istotà ˝ywà
(Rdz 2, 7). Pami´tamy te˝ biblijny werset z Ksi´gi Poczàtku: A Bóg widzia∏, ˝e wszystko, co
uczyni∏, by∏o bardzo dobre (Rdz 1, 31).
W∏aÊnie do tego archetypicznego gestu lepienia pragniemy powróciç zawsze, gdy my sami,
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nasz ca∏y Êwiat ulega rozbiciu, rozpada si´. Dzieje si´ tak i wtedy, gdy cz∏owiek utraci wzrok Nie
jest to przecie˝ cios zadany tylko oczom, wy∏àcznie wzrokowi. Tracenie wzroku jest umieraniem.
Ale wraz z tà Êmiercià cz∏owieka widzàcego rodzi
si´ cz∏owiek niewidzàcy i jego ˝ycie mo˝e byç dobre. Proponujemy metod´ terapii przez twórczoÊç
i projekt Lepienie Êwiata, dzia∏ania, które pozwalajà odkryç, ˝e palce widzà i mo˝liwy jest powrót
do twórczego ˝ycia. Towarzyszàca im refleksja filozoficzno-teologiczna oraz pedagogiczna stanowiç majà propozycj´ dla osoby nowo ociemnia∏ej
nowej drogi do ludzi i Êwiata; umo˝liwiajà nawiàzanie na nowo kontaktu z najbli˝szym otoczeniem, a jednoczeÊnie dajà nowe umiej´tnoÊci zawodowe.

Realizacja przedsi´wzi´cia
Lepienie Êwiata
Do Lasek trafi∏a s. Lidia w grudniu 2001 roku. W 1996 roku przyznano jej rent´ z powodu
pierwszej grupy inwalidztwa. Stara∏a si´ jednak
˝yç normalnie – kierowa∏a przez cztery lata
wspólnotà zakonnà w Niegos∏awiu, póêniej by∏a
wolontariuszkà w zak∏adzie opieki psychiatrycznej w Âremie, teraz mieszka w domu zakonnym
w Opalenicy.
W Laskach mia∏a na nowo, po niewidomemu, nauczyç si´ ˝yç. Utrata wzroku w przypadku
Siostry – absolwentki Liceum Plastycznego i studentki Wydzia∏u Sztuk Pi´knych, autorki wielu
obrazów – kopii i obrazu kanonizacyjnego Brata
Alberta, projektantki ok∏adek ksià˝ek, plakatów
i znaczków okolicznoÊciowych – oznacza∏a koniec
twórczego ˝ycia. Doprowadzi∏a ostatecznie – opowiada o tym ona sama w rozmowie z Barbarà
Gruszkà-Zych – do g∏´bokiego kryzysu.
Dlatego dzia∏ania – oprócz tych obowiàzkowych z zakresu rewalidacji podstawowej (nauka
brajla i poznanie bezwzrokowych technik komputerowych oraz kurs bia∏ej laski) – uwzgl´dnia∏y zaj´cia oparte na kulturotwórczych strategiach rozwoju osobowoÊci. Opracowano specjalny projekt
Lepienie Êwiata, który pozwala∏ odkryç, ˝e palce
widzà i mo˝liwy jest powrót do twórczego ˝ycia.
Mottem ca∏ego przedsi´wzi´cia sta∏o si´ wyznanie R. Steinera: najpi´kniejsze Êwiadectwa wn´trza cz∏owieka ujawnia ka˝dy ruch palców. Ale
jest to tylko najmniejsza cz´Êç tego, co wspó∏gra
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z poruszajàcym si´, chwytajàcym, ruszajàcym
palcami cz∏owiekiem. Wtedy si´ w∏aÊciwie ujawnia ca∏e jego cz∏owieczeƒstwo, ca∏y duchowy
cz∏owiek.
OkreÊlono najpierw cele rewalidacyjne
i przyj´to metody terapii przez twórczoÊç jako
podstawowe dzia∏ania rehabilitacyjnego (Laski,
grudzieƒ 2001). Nast´pnie rozpoznano mo˝liwoÊci Siostry w zakresie modelowania i twórczego
ich wykorzystania. Postawiono pierwsze zadanie
rzeêbiarskie (Laski, grudzieƒ 2001), a podczas
sesji wyjazdowej dokonano korekty prac (Ârem,
luty 2002). JednoczeÊnie opracowano pe∏ny cykl
çwiczeƒ rzeêbiarskich dla osoby z dysfunkcjà
wzroku, wykorzystujàc technik´ modelowania
przedstawionà w II. Plastisches Gestalten oraz
przygotowano teksty do wspólnej lektury (Laski,
styczeƒ-marzec 2002).
Âcis∏a realizacja zadania mia∏a miejsce
w pracowni rzeêbiarskiej w Laskach (kwiecieƒczerwiec 2002). Do projektu w∏àczono jeszcze
jednà osob´ ociemnia∏à, niewidomego rzeêbiarza
– Piotra Kuscha.
W I etapie dzia∏aƒ odby∏y si´ çwiczenia r´ki:
● czytanie cienia,
● doÊwiadczanie wn´trza d∏oni,
● r´ce kszta∏tujàce przestrzeƒ.
Siostra Lidia utraci∏a wzrok, utraci∏a wszystko. Z czasem dopiero uda∏o si´ postawiç to najtrudniejsze pytanie: Czy wszystko? A r´ce? Roz∏o˝one
bezradnie, bezw∏adnie opadajà. UnieÊmy je.... Sà!

Mo˝e coÊ z nimi uda si´ zrobiç, coÊ nimi?
Sà r´ce. Chwytajà, obejmujà, oglàdajà ma∏à
glinianà kul´, której nie widaç, a jest.
Powietrza te˝ nie widaç; po prostu jest i r´ce rzeêbià powietrznà przestrzeƒ. Przekszta∏camy
jà wed∏ug naszej woli; po raz pierwszy wypowiadamy z pomocà r´ki Êwiat otaczajàcemu Êwiatu
i stajemy si´ jego twórcà. W ciemnoÊci nasze r´ce widzà, mówià, czujà.
Kolejne çwiczenia: wy-twarz-anie; trudno
jest twarz ludzkà opisaç, choç to kraina tak ma∏a,
˝e mo˝na jà ujàç w d∏onie lub zakryç. Oczy, usta,
czo∏o...
● maska,
● portret,
● autoportret.
Teraz musimy odzyskaç twarz; dzi´ki niej
w widocznej formie pojawia si´ bycie, które okreÊliç mo˝na jako „ja“; twarz jest objawieniem naszej podmiotowoÊci: twarz to osobowoÊç, charakter, indywidualnoÊç; powiedzenie „cz∏owiek bez
twarzy“ ma sens deprecjonujàcy, cz∏owiek bez
twarzy to ktoÊ nijaki, pozbawiony indywidualnoÊci, nieokreÊlony; twarz odzwierciedla bowiem
wn´trze cz∏owieka.
Tracàc wzrok nie jesteÊmy bez twarzy; to nie
jest bycie-bez-twarzy; ale raczej sytuacja, w której coÊ pojawia si´ zamiast twarzy; pojawia si´
twarz-maska. Do cz∏owieka, który utraci∏ wzrok,
odnoszà si´ wszystkie s∏owa oznaczajàce osob´,
która nie stanowi ca∏oÊci – dotkni´ty nieszcz´-
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Êciem, kaleka, u∏omny, niepe∏nosprawny, niewidomy i okrutne stwierdzenie – Êlepy.
Kulturowa opozycja twarz – maska pomaga
nam, na szcz´Êcie, zaraz powiedzieç: maska maskuje prawd´; to zas∏ona, kamufla˝. Nie umniejsza to jednak cierpienia, bo nie tylko ró˝nimy si´
teraz od tego, kim byliÊmy, ale jesteÊmy Êlepymi
ludêmi w Êwiecie widzàcych.
Bywa i tak, ˝e czasem sami zak∏adamy mask´, bo maska maskuje po prostu brak twarzy,
która przecie˝ w pierwszym zetkni´ciu z drugim
cz∏owiekiem jest najwa˝niejsza; pozwala zidentyfikowaç osob´ i okreÊliç jej stany emocjonalne.
Wiemy dobrze, ˝e maska, którà cz∏owiek nak∏ada
w stosunkach spo∏ecznych, jest raczej cienka, co
silniejsze uczucia przebijajà si´; poza tym reakcje
emocjonalne, jak si´ zdaje, wyprzedzajà reakcj´
wolicjonalnà, tote˝ nim zdà˝ymy przywdziaç odpowiednià mask´, ju˝ drugi mo˝e odcyfrowaç nasze prawdziwe oblicze. Trwa∏e stereotypy mimiczne pozostajà wskaênikami ewentualnych miejsc
bolesnych czy skrzywieƒ osobowoÊci, i tak na
przyk∏ad utrwalony grymas rozgoryczenia nie znika w czasie chwilowej radoÊci.
Twarz te˝ jest zaproszeniem do rozmowy;
zawsze odbija patrzàcego. Patrzàc na kogoÊ, widzimy jednoczeÊnie siebie, swoje odbicie spo∏eczne – jak nas ktoÊ odbiera; odczytujemy niepokój,
wrogoÊç czy przyjaêƒ.
Ale twarz – przypomnijmy zdanie Levinasa –
jest tak naprawd´ poza wzrokiem (choç w nim zakotwiczona) i poza poznaniem (choç graniczy
z jego obszarem). MyÊl´ – mówi francuski filozof
– ˝e dotarcie do twarzy jest kwestià etycznà.
Wtedy, gdy spostrzegamy nos, oko, czo∏o, kiedy mo˝emy je opisaç, wtedy stoimy wobec
drugiego jak wobec przedmiotu. Lepiej spotykam drugiego wtedy, kiedy nie mog´ nawet powiedzieç, jakiego koloru ma oczy! Gdy widz´,
jakiego koloru sà oczy bliêniego, nie pozostaj´
z nim w ˝adnej relacji spo∏ecznej. OczywiÊcie
relacja z twarzà mo˝e z pewnoÊcià zostaç zdominowana przez percepcj´, lecz to, co stanowi o specyficznoÊci twarzy, nie da si´ do niego
zredukowaç.
A autoportret zawsze jest wyzwaniem;
sam siebie wybieram za osob´ teraz najwa˝niejszà do odczytania i podejmuj´ ryzyko duchowego i fizycznego samoobna˝enia. Dotychczasowe „cierpia∏em w samotnoÊci tylko swojego cia∏a“; teraz patrz´ – dotykam siebie, bólu cia∏a i bólu samotnoÊci; odnaleziony te˝ j´zyk – lepienie – staje si´ mojà mowà. Mog´ so84

bie opowiedzieç o sobie, pokazaç w koƒcu
swojà twarz.
Ostro˝nie z-lepiam Êwiat; nast´pujà dzia∏ania w zakresie terapii przez twórczoÊç.
Towarzyszà im rozwa˝ania przy lepieniu –
dotykanie s∏owa.
II etap obejmowa∏ praktyk´ terapeutycznà
(Laski, maj 2002). Zarówno s. Lidia, jak i Piotr
Kusch, pokazywali uczniom jednej ze szkó∏ w Laskach nowà metod´ lepienia. O tym najwa˝niejszym doÊwiadczeniu chcieli opowiedzieç innym.
Krok po kroku pokazywali lepienie Êwiata – pokazywali siebie i otwierali na t´ przygod´ kogoÊ, kto
utraci∏ – podobnie jak oni – swój Êwiat. Uczyli j´zyka, którym mo˝na wyraziç to wszystko.
Niezwyk∏a okaza∏a si´ terapia przez twórczoÊç; prze∏omowym wydarzeniem sta∏ si´ dla
s. Lidii sam projekt Lepienie Êwiata i potem
pierwsza rzeêba, która po niewidomemu przedstawia∏a temat – przez Siostr´ tak cz´sto malarsko podejmowany wczeÊniej – Ecce Homo.
Istota dramatu Siostry tkwi∏a bowiem
w utracie wizualnego postrzegania pi´kna i niemo˝liwoÊci wizualnego wyra˝ania go. Cierpia∏a,
bo Êwiat zosta∏ nagle zniekszta∏cony, przes∏oni´ty
mg∏à, utraci∏ kolory; a ona sama sta∏a si´ niema.
Uda∏o si´ zlepiç Êwiat. Przywo∏ajmy jeszcze
fragment wypowiedzi Siostry: (...) Trudny jest rzeczywisty kontakt ze sportretowanymi osobami.
Ale to w∏aÊnie rzeêby go u∏atwiajà. Najpierw
chore nie chcia∏y pozowaç, ucieka∏y. Potem nie
mog∏y uwierzyç, ˝e ktoÊ je wyrzeêbi∏, poczu∏
pod palcami ich rysy, zaakceptowa∏ (...).
– Tak powsta∏a mi´dzy nami wi´ê – t∏umaczy Siostra. Teraz czekajà w kolejce na swój portret. – Niesamowite, jak r´ce za mnie myÊlà, widzà – zastanawia si´. – Wzrok jest wysubtelnionym zmys∏em dotyku, kiedy dotyk zast´puje funkcje widzenia, zaczyna byç równie subtelny.
III etap projektu pozwoli∏ zapoznaç si´ z metodà lepienia Êwiata szerszemu gronu osób. Przygotowano wystaw´ prac s. Lidia Pawe∏czak Studium wokó∏ „Ecce Homo” (Galeria Szkolna Âciana, czerwiec 2002); nagrano te˝ audycj´ radiowà
Ecce Homo. Rozmowa Barbary Momot z s. Lidià
Pawe∏czak (maj 2002).
IV etap stanowi∏ podsumowanie pó∏rocznego
przedsi´wzi´cia. Pokazano specjalnà ekspozycj´
prezentujàcà Lepienie Êwiata (Laski, czerwiec
2002). Odby∏a si´ te˝ sesja poÊwi´cona znaczeniu twórczoÊci w rozwoju osoby niepe∏nosprawnej. O „Rewalidacji podstawowej – teorii i praktyce“ mówi∏a Krystyna Konieczna (Laski, Dzia∏ ds.
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Absolwentów); „Przypadek Siostry L.“ i „Spojrzenie tyflologa na doÊwiadczenia z kr´gu tzw. pedagogiki terapeutycznej“ przedstawi∏a Teresa Cwalina (Laski); „Rozwa˝ania o lepieniu“ poprowadzi∏
br. Maurice Maurin (Warszawa); o „Znaczenie
twórczoÊci w rozwoju osoby niepe∏nosprawnej“
mówi∏ prof. Andrzej Wojciechowski (Toruƒ,
UMK). G∏os zabrali tak˝e sami niewidomi twórcy
(„Odkrywanie wartoÊci terapii przez twórczoÊç“ –
s. Lidia Pawe∏czak, Piotr Kusch, Laski).
Wszystkie przedstawione materia∏y opracowano i wydano w druku ulotnym Lepienie Êwiata.
V etap to dalsze dzia∏ania rehabilitacyjne
i twórcze prowadzone ju˝ w formie realizacji indywidualnych zadaƒ twórczych i konsultacji dzia∏aƒ
wynikajàcych z podj´cia pracy. Odby∏y si´ konsultacje przy opracowywaniu przez s. Lidi´ Drogi
Krzy˝owej na zamówienie jednej z parafii (Opalenica 2003, 2004 ). Omówiono program pracy pracowni ceramicznej, prowadzonej przez s. Lidi´
przy zespole szkó∏ Êrednich w Opalenicy i konsultowano program zaj´ç plastycznych prowadzonych
przez s. Lidi´ dla emerytów (Opalenica 2005).
Efekty uzyskane podczas Lepienia Êwiata
przedstawiono na Konferencji ICEVI w Chemnitz
(sierpieƒ 2005) w formie prezentacji multimedialnej oraz druków w j´zyku niemieckim i angielskim, przygotowanych w brajlu i powi´kszonym
druku; pokazano je równie˝ na wystawie towarzyszàcej I Konferencji „Przygotowanie zawodowe osób z dysfunkcjà wzroku a rynek pracy“ (Laski 2005) i drukujàc artyku∏y w piÊmie „Laski“.
Z Piotrem Kuschem zrealizowano dzia∏ania
rzeêbiarskie, podejmujàce temat formy doskona∏ej i istoty znaku, poszerzajàce warsztat pracy
niewidomego artysty i projektanta form u˝ytkowych. Przygotowano i zaprezentowano wystawy:
„Forma doskona∏a“ (Laski 2003), „Misy i dzbany“ (Laski 2004), „Znaki Êwi´toÊci“ (Laski, Warszawa 2005) oraz „Droga Krzy˝owa“ (Laski,
Warszawa 2005). Wydano katalogi i plakaty.
W przypadku s. Lidii Pawe∏czak i Piotra Kuscha projekt Lepienie Êwiata sta∏ si´ drogà do
podj´cia na nowo twórczego, zawodowego ˝ycia.
Dla innych osób z dysfunkcjà wzroku mo˝e byç
skutecznà formà terapii; daje mo˝liwoÊç wypowiedzenia najwi´kszej utraty.
S. Lidia Pawe∏czak pracuje z m∏odzie˝à
szkolnà w zespole szkó∏ w Opalenicy i emerytami
w Êwietlicy terapeutycznej przy domu pomocy
spo∏ecznej. Piotr Kusch pracuje jako projektant
form u˝ytkowych w Warsztatach Rehabilitacji Zawodowej w Laskach.

W lutym 2005 roku zaj´ciami z zakresu rehabilitacji zawodowej obj´to nowo ociemnia∏ego
grafika komputerowego – Tomasza Wojakowskiego. Wykorzystano kulturotwórcze strategie rozwoju osobowoÊci. Po zapoznaniu z brajlem i urzàdzeniami wspomagajàcymi bezwzrokowà prac´
na komputerze oraz praktyce w szkolnej pracowni komputerowej w Laskach, podczas której realizowano zadania z terapii przez twórczoÊç, nastàpi∏o przywrócenie do pracy. Od 1 stycznia 2006
roku Tomasz Wojakowski jest pracownikiem Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcjà Wzroku. Realizuje graficznà formu∏´ Centrum (strona internetowa, wydawnictwa reklamowe). Prowadzi te˝ swojà spo∏ecznà inicjatyw´
„Otwórz oczy“. W ramach prac zleconych przygotowuje strony internetowe i projekty graficzne.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Dzia∏ania nie by∏y wczeÊniej zaplanowane,
wynik∏y z potrzeb rehabilitacyjnych osób zg∏aszajàcych si´ do Dzia∏u ds. Absolwentów i doprowadzi∏y w efekcie do odnalezienia si´ wszystkich
zg∏oszonych osób na otwartym rynku pracy. Okaza∏o si´, ˝e rehabilitacja zawodowa przez twórczoÊç skutkuje 100% zatrudnieniem osób uzdolnionych z dysfunkcjà wzroku.

Okres realizacji przedsi´wzi´cia
Przedsi´wzi´cie realizowano od grudnia
2001 roku (od momentu zg∏oszenia si´ do Lasek
nowo ociemnia∏ej Siostry) do grudnia 2005 roku.

èród∏a finansowania
W ca∏oÊci przedsi´wzi´cie finansowane by∏o
przez Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi
w Laskach. Trudno jest wydzieliç koszty zwiàzane z przedsi´wzi´ciem – realizowano je bowiem
z udzia∏em ró˝nych placówek Towarzystwa i anga˝owa∏o si´ w nie wielu specjalistów (rehabilitant widzenia, instruktor orientacji przestrzennej,
nauczyciel brajla, doradca zawodowy, zespó∏
konsultantów-tyflologów). Prace koordynowa∏
kierownik Dzia∏u ds. Absolwentów.
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Rys historyczny organizacji
Centrum „Caritas” im. b∏. Juty przy
ul. Klasztornej 6 w Grudziàdzu zainicjowa∏o swojà dzia∏alnoÊç statutowà 3 listopada 1998 r. Wtedy to rozpocz´to wydawanie goràcych posi∏ków
i u˝ywanej odzie˝y. Po kilku miesiàcach zacz´∏a
funkcjonowaç ∏aênia, Êwietlica dla dzieci i gabinet
piel´gniarski, który 15 lutego 2000 r. zosta∏ wpisany do rejestru zak∏adów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewod´ Kujawsko-Pomorskiego, jako niepubliczny zak∏ad opieki zdrowotnej o nazwie: IV Stacja Opieki „Caritas” Diecezji
Toruƒskiej w Grudziàdzu.
W pierwszych dwóch miesiàcach dzia∏alnoÊci blisko 150 osób korzysta∏o z do˝ywiania.
W roku 2000 liczba wydawanych posi∏ków podczas ferii zimowych wzros∏a do 300, natomiast
od czerwca do wrzeÊnia wynosi∏a ju˝ ok. 350.
Od tego czasu notujemy systematyczny wzrost

wydawanych posi∏ków. Osoby korzystajàce z tej
formy pomocy cz´sto otrzymujà równie˝ artyku∏y
do spo˝ycia w domu (chleb, t∏uszcze, jogurty, s∏odycze). Obecnie wydaje si´ oko∏o 850 posi∏ków
dziennie, nie liczàc tych, które przygotowujemy
dla dzieci z naszych Êwietlic opiekuƒczo-wychowawczo-profilaktycznych.
Grudziàdzkie Centrum „Caritas” jest równie˝
wspó∏organizatorem wigilii dla bezdomnych
i ubogich oraz Êniadania wielkanocnego. Przed
Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia oraz Wielkanocy
88

dzieci otrzymujà paczki ze s∏odyczami, a doroÊli
paczki ˝ywnoÊciowe. W ostatnich trzech latach
przygotowywaliÊmy zwykle 800 – 1200 paczek.
„Caritas” zajmuje si´ tak˝e opiekà nad
dzieçmi z rodzin zagro˝onych marginalizacjà spo∏ecznà poprzez dzia∏alnoÊç Êwietlic opiekuƒczowychowawczo-profilaktycznych: jedna z nich –
„Przystaƒ” – funkcjonuje w centrum miasta, natomiast druga, im. Êw. Józefa, znajduje si´ w Grudziàdzu Mniszku. Lokalizacja nie jest przypadkowa: tutaj wyst´puje najwi´ksza potrzeba tego typu inicjatyw wychowawczych. Pod opiekà Êwietlic jest 90 osób.
W Centrum „Caritas” dzia∏a Niepubliczny
Zak∏ad Opieki Zdrowotnej – IV Stacja Opieki „Caritas” Diecezji Toruƒskiej. Pracujàce tutaj piel´gniarki i fizjoterapeuta udzielajà pomocy medycznej osobom korzystajàcym z posi∏ków, pe∏nià dy˝ury w schronisku dla bezdomnych m´˝czyzn,
zajmujà si´ piel´gnacjà chorych, starszych i niepe∏nosprawnych zg∏oszonych do Stacji, prowadzà
wypo˝yczalni´ sprz´tu medycznego i rehabilitacyjnego oraz punkt bezp∏atnego przekazywania
leków. Wi´kszoÊç us∏ug prowadzona jest w oparciu o kontrakty z NFZ i PFRON. Dzia∏a tak˝e ∏aênia dla bezdomnych i innych potrzebujàcych.
Ka˝dego roku organizujemy kolonie letnie w Gaju,
na które wyje˝d˝ajà dzieci z rodzin zmagajàcych
si´ z biedà lub patologiami. Z tej formy wypoczynku korzysta oko∏o 300 – 500 dzieci. Zimà, podczas ferii, nasi podopieczni korzystajà z oferty
Êwietlic „Caristas”.
Od poczàtku 2003 roku funkcjonuje Biuro
Aktywizacji Bezrobotnych. Przedsi´wzi´cie to
skierowano do bezrobotnych, którzy nie potrafià
samodzielnie znaleêç pracy, nie posiadajà dochodów i istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo zagro˝enia marginalizacjà spo∏ecznà. W przedsi´wzi´ciu
kierowanym przez „Caritas” Polska Grudziàdzkie
Centrum „Caritas” by∏o poczàtkowo partnerem,
ale pod koniec roku 2003 opracowa∏o w∏asny
projekt dotyczàcy przeciwdzia∏ania bezrobociu
wÊród absolwentów i ludzi m∏odych W efekcie
Biuro Aktywizacji Bezrobotnych przekszta∏cono
w Centrum Informacji Aktywizacji Zawodowej
i Wolontariatu.
Przedsi´wzi´cie jest adresowane przede
wszystkim do ludzi m∏odych, którzy nie podj´li
jeszcze pracy, a tak˝e do bezrobotnych, którzy
szukajà tutaj wsparcia.
Grudziàdzkie Centrum „Caritas” ch´tnie w∏àcza si´ w dzia∏alnoÊç charytatywnà „Caritas” Polska, majàcà wymiar ogólnopolski.
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Dzia∏amy przede wszystkim w oparciu
o Êrodki pozyskane drogà darowizny od parafii, samorzàdów, firm i ludzi dobrej woli. Na programy
realizowane przez naszà placówk´ otrzymujemy
dotacje od takich partnerów publicznych jak: Kujawsko-Pomorski Urzàd Wojewódzki, Urzàd Marsza∏kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Urzàd Miasta Grudziàdza, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo∏ecznej, Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu, Narodowy Fundusz
Zdrowia i PFRON. JesteÊmy równie˝ aktywni
w pozyskiwaniu Êrodków z funduszy UE: mamy za
sobà realizacj´ trzech projektów z programów
Phare (Phare ACCESS 2000, Phare 2001 Rozwój
Spo∏eczeƒstwa Obywatelskiego, Phare 2002 Koordynacja Instrumentów Rynku Pracy).
AktywnoÊç placówki w obszarze szeroko rozumianej pomocy spo∏ecznej sà zauwa˝ane i doceniane w regionie. Efektem i Êwiadectwem tych sukcesów sà mi´dzy innymi: cz∏onkostwo ks. dyrektora
Marka Borzyszkowskiego w Radzie Organizacji Pozarzàdowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; cz∏onkostwo w Krajowej Komisji ds. Przeciwdzia∏ania BezdomnoÊci przy „Caritas” Polska w Warszawie; cz∏onkostwo w Radzie Konsultacyjnej ds.
Przeciwdzia∏ania Bezrobociu przy Prezydencie Grudziàdza; wspó∏tworzenie Grudziàdzkiego Paktu na
Rzecz Zatrudnienia; wspó∏tworzenie Strategii Rozwiàzywania Problemów Pomocy Spo∏ecznej Gminy
Miasto Grudziàdz; wspó∏tworzenie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Grudziàdzu.

Cel przedsi´wzi´cia
G∏ównym zadaniem CIAZiWON sà kompleksowe dzia∏ania majàce na celu aktywizacj´ zawodowà i spo∏ecznà osób niepe∏nosprawnych.
W dzia∏ania te wpisuje si´ pomoc osobom pragnàcym znaleêç si´ na rynku pracy, a tak˝e uaktywnienie w ró˝nych obszarach spo∏ecznej dzia∏alnoÊci osób, które sp´dzajà czas w czterech
Êcianach swoich domów – poprzez budowanie
ich nowego wizerunku, opartego na poczuciu
w∏asnej wartoÊci; a zatem wskazywanie umiej´tnoÊci, które majà i mogà wykorzystaç, zwi´kszenie samodzielnoÊci. Dzia∏ania te wià˝à si´ ze
zmianà myÊlenia na swój w∏asny temat, zwykle
nadmiernie krytycznego.
Celem jest równie˝ szeroko rozumiana informacja spo∏eczna o prawach i mo˝liwoÊciach osób
niepe∏nosprawnych.

Opis przedsi´wzi´cia
Korzystajàc z wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ
wspó∏pracy z bezrobotnymi nasze dzia∏ania skierowaliÊmy bezpoÊrednio do osób niepe∏nosprawnych pozostajàcych bez pracy i ich rodzin.
Utworzone zosta∏y dwa zespo∏y: ds. aktywizacji zawodowej i informacji oraz ds. aktywizacji
spo∏ecznej, wolontariatu i szkoleƒ. W sk∏ad zespo∏ów wchodzili wolontariusze zarówno niepe∏nosprawni jak i pe∏nosprawni, pozyskani podczas
dzia∏alnoÊci CIAZiW. Wykwalifikowana kadra „Caritas” s∏u˝y∏a pomocà w realizacji pomys∏ów dotyczàcych aktywizacji zarówno spo∏ecznej jak i zawodowej, dzi´ki czemu CIAZiWON sta∏o si´ centrum informacji i wspierania inicjatyw ludzi niepe∏nosprawnych. Do dyspozycji mieliÊmy cztery stanowiska komputerowe z pe∏nym dost´pem do Internetu, ksero, fax, telefon, drukark´, skaner, kamer´ video oraz pras´ lokalnà i specjalistycznà.
Osoby niepe∏nosprawne lub ich rodziny kontaktowa∏y si´ najpierw z animatorem zespo∏u pe∏niàcym jednoczeÊnie funkcj´ doradcy Êrodowiskowego osób niepe∏nosprawnych, który po wst´pnej
rozmowie kwalifikowa∏ potrzeby osoby i udziela∏
pomocy lub kierowa∏ do dalszych specjalistów.
G∏ównym celem Centrum jest przede
wszystkim przygotowanie do aktywnoÊci zawodowej oraz dà˝enie do wzrostu liczby aktywnych zawodowo i spo∏ecznie osób niepe∏nosprawnych
poprzez:
● przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, czyli CV, listu motywacyjnego;
● przygotowanie osób niepe∏nosprawnych
w kierunku umiej´tnoÊci autoprezentacji i aktywnego, samodzielnego poszukiwania pracy;
● podnoszenie kwalifikacji tych osób poprzez wykorzystanie programów wspierajàcych
aktywnoÊç zawodowà osób niepe∏nosprawnych,
co pomo˝e zwi´kszyç ich szans´ na rynku pracy;
● poÊrednictwo w pracy wolontarystycznej;
● pomoc w zaopatrzeniu w sprz´t rehabilitacyjny i pomocniczy;
● pomoc w za∏atwianiu spraw socjalno-bytowych (doradztwo);
● ustalanie indywidualnych Êcie˝ek aktywizacji spo∏ecznej;
● doradztwo dla rodzin i stowarzyszeƒ zajmujàcych si´ osobami niepe∏nosprawnymi.
Obj´cie bezrobotnych osób niepe∏nosprawnych kompleksowym programem doradztwa i poÊrednictwa pracy, znaczàco przyczynia si´ do
wzrostu ich szans zatrudnienia na otwartym ryn89
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ku pracy. Osoba niepe∏nosprawna potrzebujàca
pomocy w powrocie na rynek pracy uzyskuje jà
w jednym miejscu, bez koniecznoÊci „w´drowania” po urz´dach i instytucjach. Jej sytuacja analizowana jest w Centrum Informacji, Aktywizacji
Zawodowej i Wolontariatu Osób Niepe∏nosprawnych (CIAZiWON), w którym mo˝na skorzystaç
z wielu porad, szkoleƒ a nawet wydrukowaç czy
skserowaç potrzebne dokumenty oraz zadzwoniç
do ewentualnego pracodawcy. Co najwa˝niejsze –
wszystkie te us∏ugi sà bezp∏atne. CIAZiWON to
równie˝ poÊrednictwo pracy – wyszukujemy oferty pracy dla osób niepe∏nosprawnych i przekazujemy informacje zainteresowanym. Naszym celem jest równie˝ przekonanie pracodawców dzia∏ajàcych na otwartym rynku pracy, ˝e osoba niepe∏nosprawna mo˝e byç wartoÊciowym i cennym
pracownikiem. Jednym z najwa˝niejszych wspó∏czesnych wyzwaƒ jest integracja, czyli umo˝liwienie osobom niepe∏nosprawnym korzystanie ze
wszystkiego, co jest dost´pne dla ogó∏u spo∏eczeƒstwa. Wymagane jest jednak od tych osób
czynne anga˝owanie si´ w proces rehabilitacji,
kszta∏cenia, ch´ci korzystania z systemu wsparcia i pomocy oferowanej w Êrodowisku lokalnym.
Nale˝y mieç na uwadze fakt, ˝e wszyscy ludzie
majà prawo do pracy, która daje im poczucie:
godnego ˝ycia, w∏asnej wartoÊci, samodzielnoÊci
materialnej, spo∏ecznego kontaktu z innymi osobami, udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym.
Zg∏aszajàce si´ osoby niepe∏nosprawne swoje wàtpliwoÊci i pytania mog∏y wyjaÊniaç podczas
konsultacji z:
– doradcà Êrodowiskowym osób niepe∏nosprawnych. W naszym Centrum Informacji, Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu Osób Niepe∏nosprawnych doradca Êrodowiskowy udziela∏ porad
i informacji z zakresu aktywizacji zawodowej oraz
ustala∏ indywidualne plany realizacji Êcie˝ki zawodowej osób niepe∏nosprawnych;
– doradcà zawodowym, który pomaga∏
w okreÊleniu drogi kariery zawodowej. Porady dotyczà g∏ównie: zmiany zawodu, wyboru zawodu,
wyboru kierunku szkolenia lub kszta∏cenia zawodowego;
– psychologiem, który doradza∏ jak pokonaç
wewn´trzne bariery utrudniajàce bàdê uniemo˝liwiajàce odnalezienie si´ na wspó∏czesnym rynku
pracy. Pomaga∏ zaakceptowaç w∏asnà niepe∏nosprawnoÊç (wieloetapowy proces przywykania do
niej), uczy∏ jak byç asertywnym w kontaktach
spo∏ecznych (jasne okreÊlenie w∏asnych granic),
doradza∏ jak podnieÊç w∏asnà samoocen´, po90

prawiç obraz w∏asnego „Ja” i kontakty interpersonalne;
– prawnikiem, który udziela∏ porad w zakresie: prawa osób niepe∏nosprawnych, rodzinnego
oraz innych wskazaƒ prawnych;
– konsultantem medycznym, który doradza∏
do jakiego specjalisty udaç si´ i gdzie go znaleêç,
udziela∏ indywidualnych porad medycznych;
– pracownikiem socjalnym, który udziela∏
porad w zakresie pomocy spo∏ecznej tj.: Êwiadczeƒ pieni´˝nych, us∏ug opiekuƒczych;
– fizjoterapeutà, który udziela∏ pomocy w zakresie prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, ustala∏ wraz z zespo∏em konsultantów
indywidualny program usprawniania, pomaga∏
znaleêç specjalistyczne oÊrodki rehabilitacyjne.
W Centrum Informacji, Aktywizacji i Wolontariatu Osób Niepe∏nosprawnych 51 osób zosta∏o
obj´tych indywidualnym programem aktywizacji
zawodowej. Osobom tym udzielono kompleksowej informacji dotyczàcej:
– zagadnieƒ zwiàzanych z edukacjà osób
niepe∏nosprawnych na wszystkich szczeblach,
– Zak∏adów Pracy Chronionej na terenie
miasta i województwa;
– zagadnieƒ zwiàzanych z prawem pracy odnoÊnie osób niepe∏nosprawnych;
– mo˝liwoÊci poszukiwania ofert pracy,
– mo˝liwoÊci rozpocz´cia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
– instytucji dzia∏ajàcych na rzecz osób niepe∏nosprawnych na terenie Grudziàdza.
Osoby te uczy∏y si´ redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), by∏y
przygotowywane do zaprezentowanie swoich
kwalifikacji i zalet w trakcie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami, udost´pniono im równie˝ oferty pracy z portali internetowych
i tytu∏ów prasowych.
Oprócz programu aktywizacji zawodowej
w Centrum udzielono 903 porady osobom niepe∏nosprawnym, szukajàcych pomocy w rozwiàzaniu w∏asnych problemów.
Porady dotyczy∏y takich zagadnieƒ, jak:
● orzecznictwo rentowe,
● renty socjalne,
● zasi∏ki sta∏e dla osób niepe∏nosprawnych,
● informacji o programach PFRON,
● turnusy rehabilitacyjne,
● informacje o przys∏ugujàcych prawach
osobom niepe∏nosprawnym,
● leczenictwo, opieka medyczna, rehabilitacja,

Grudziàdzkie Centrum „Caritas”

●

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i sprz´t rehabilitacyjny,
● prawo do pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i prawnej.
Wydaje si´, ˝e podstawowym problemem
wÊród osób niepe∏nosprawnych jest trudnoÊç
w uzyskania informacji o w∏asnych prawach oraz
mo˝liwoÊciach, które mogà (i powinni) wykorzystaç. Zatem istotne jest rozwijanie dzia∏alnoÊci
doradczej dla osób niepe∏nosprawnych, jednak na
zupe∏nie innych zasadach ni˝ czynià to inne podmioty zajmujàce si´ problemami osób niepe∏nosprawnych. Mimo wieloÊci tych podmiotów – ich
dzia∏ania nie przynoszà efektów satysfakcjonujàcych osoby niepe∏nosprawne. Szeroko poj´te doradztwo b´dzie polega∏o na przeprowadzeniu wywiadu z osobà niepe∏nosprawnà i na podstawie
zebranych informacji doradca szczegó∏owo okreÊli, z jakich programów mo˝e osoba skorzystaç
w taki sposób, który wp∏ynie na jej aktywizacj´
zawodowà lub spo∏ecznà i znaczàco poprawi sytuacj´ ˝yciowà, w której si´ znalaz∏a. Cz´sto zdarza si´, ˝e osoby niepe∏nosprawne nie korzystajà
z przys∏ugujàcym im ulg i uprawnieƒ, bo nie wiedzà o nich, i nie wiedzà tak naprawd´, o co pytaç
w urz´dach. Nowym rozwiàzaniem jest dzia∏alnoÊç polegajàca na tym, ˝e osoba zg∏asza si´, jest
poinformowana o wszystkich programach, w których mo˝e uczestniczyç bez koniecznoÊci wczeÊniejszego rozpoznania problemu. Doradca udziela porad z wykorzystaniem wszystkich dost´pnych Êrodków niezb´dnych do usuni´cia problemu w sposób zapewniajàcy osobie zainteresowanej odczucie g∏´bokiego zaanga˝owania. Doradca
dok∏ada wszelkich staraƒ, by udzieliç porad i wyczerpujàcych informacji dotyczàcych wszystkich
istotnych zagadnieƒ, które wynik∏y w trakcie wywiadu, a których zastosowanie mo˝e prowadziç
do korzystnych zmian w ˝yciu osoby niepe∏nosprawnej.

Wolontariat osób niepe∏nosprawnych
Wolontariat, czyli bezp∏atne, Êwiadome i dobrowolne dzia∏anie na rzecz innych, wykraczajàce poza wi´zi rodzinne, kole˝eƒskie i przyjacielskie, stanowi istotny filar dzia∏ania niemal wszystkich organizacji pozarzàdowych, szczególnie
tych, które ukierunkowane sà na niesienie pomocy potrzebujàcym. Âwiadczenia wykonywane
przez wolontariuszy tak˝e od poczàtku istnienia
Grudziàdzkiego Centrum „Caritas”, tj. od maja

ubieg∏ego roku, stanowi∏y i nadal stanowià wa˝ny
element jego funkcjonowania.
Wspólnie z innymi pracownikami grupa
dziesi´ciu niepe∏nosprawnych wolontariuszy realizowa∏a w roku 2005 dzia∏ania, w ramach
przedsi´wzi´cia stworzonego w oparciu o program Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych PARTNER. WÊród efektów
na szczególnà uwag´ zas∏uguje: stworzenie sta∏ych dy˝urów wolontariuszy, opracowanie, zredagowanie, wydanie i rozpowszechnienie informatora oraz broszur dotyczàcych Centrum Informacji, Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu Osób
Niepe∏nosprawnych.
Dzia∏alnoÊç Centrum w ciàgu roku wspar∏o
625 osób, obecnie zaÊ grono wolontariuszy liczy
6 osób. Sà to osoby z ró˝nym stopniem i rodzajem niepe∏nosprawnoÊci, trwale lub okresowo
niezdolne do pracy, bezrobotne od d∏u˝szego
czasu, jak i takie, które dopiero rozpoczynajà
poszukiwanie zatrudnienia, o ró˝nym poziomie
wykszta∏cenia: zawodowym, Êrednim, ale tak˝e
wy˝szym magisterskim. Pomimo wielu ró˝nic
∏àczy ich jeden cel: jest to ch´ç robienia razem
z innymi czegoÊ wartoÊciowego, mogàcego przynieÊç po˝ytek spo∏ecznoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
Dzia∏anie wolontariatu jest skoncentrowane
na niesieniu pomocy innym, potrzebujàcym.
Zgodnie z podpisywanà przez ka˝dego wolontariusza umowà, podejmuje si´ on wykonaç na rzecz
osoby korzystajàcej z jego us∏ug nast´pujàce czynnoÊci: pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listów motywacyjnych), pozyska91
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nie informacji zwiàzanych z rehabilitacjà zawodowà i spo∏ecznà osób niepe∏nosprawnych, prowadzenie czynnoÊci przygotowawczych do zatrudnienia, pomoc w wyszukiwaniu informacji w Internecie dotyczàcych osób niepe∏nosprawnych. Ponadto oferuje swojà pomoc w rozwiàzywaniu innych
problemów, np.: w wype∏nianiu wniosków o dofinansowanie zakupu sprz´tu lub likwidacji ró˝norodnych barier uniemo˝liwiajàcych bàdê ograniczajàcych pe∏nienie ról spo∏ecznych, uczeniu podstawowych umiej´tnoÊci w zakresie obs∏ugi komputera oraz Internetu.
CIAZiWON poÊredniczy i pomaga tak˝e licznym instytucjom i organizacjom dzia∏ajàcym na
terenie miasta, w poszukiwaniu wolontariuszy
ch´tnych do wspó∏pracy i pomocy.
Wy˝ej wymienione czynnoÊci to tylko pewien wycinek aktywnoÊci wolontariuszy i oferowanej przez nich pomocy. Rola wolontariusza nie
ogranicza si´ bowiem tylko do „us∏ugowego” podejÊcia wobec zg∏aszajàcych si´ w Centrum:
o wiele wi´ksze znaczenie ma psychiczna pomoc
uzyskiwana zarówno od ochotników jak i innych
pracowników.
Ka˝da potrzebujàca osoba traktowana jest
w sposób szczególny, z uwagà. PoÊwi´ca si´ jej
tyle czasu, ile potrzebuje, bez poÊpiechu. Nie ma
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problemów b∏ahych, którymi nie warto si´ zajmowaç. ObecnoÊç wolontariuszy gwarantuje, ˝e nie
tylko sprawa zostanie za∏atwiona, ale tak˝e daje
mo˝liwoÊç podzielenia si´ swymi bolàczkami,
problemami, trudnoÊciami, z jakimi osoba zmaga
si´. Wys∏uchanie i dobre s∏owo od kogoÊ w podobnej sytuacji stanowià niekiedy najlepszà form´ pomocy i faktyczny cel wizyty. Tworzy si´ grupa psychicznego wsparcia.
Indywidualne podejÊcie budzi poczucie wa˝noÊci i wyjàtkowoÊci podnoszàc w∏asnà samoocen´ i wartoÊç osoby. Dlatego, niejednokrotnie, poczàtkowo przychodzàcy po pomoc z czasem sami
tej pomocy udzielajà innym. Dzieje si´ tak, bo
chocia˝ istotà wolontariatu jest charytatywna,
czyli bezinteresowna pomoc, bezp∏atna praca na
rzecz innych – to ci, którzy podejmujà t´ aktywnoÊç (zw∏aszcza, je˝eli sà to osoby niepe∏nosprawne) zyskujà coÊ znacznie cenniejszego od
gratyfikacji finansowej.
Przede wszystkim wiele osób uzyskuje
pierwszà szans´ na pe∏ne realizowania si´ w dzia∏aniu, robienie czegoÊ spo∏ecznie potrzebnego
i po˝ytecznego. Jest to alternatywa dla monotonii,
biernoÊci i szaroÊci codziennego ˝ycia, ucieczka
od marazmu i izolacji spo∏ecznej. Daje mo˝liwoÊç
„wyjÊcia do ludzi”, nawiàzania kontaktów z inny-
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mi, uwra˝liwia na potrzeby drugiego cz∏owieka.
Takie dzia∏ania rozwijajà umiej´tnoÊci interpersonalne, uczà pozytywnej autoprezentacji i komunikacji z otoczeniem. Wolontariat w Centrum „Caritas” pozwala zdobyç nowe umiej´tnoÊci, poznaç
swoje mocne i s∏absze strony, okreÊliç w∏asne potencjalne mo˝liwoÊci, poznaç oferty i wymagania
rynku pracy oraz techniki i sposoby uzyskiwania
zatrudnienia. Wszystkie te czynniki przyczyniajà
si´ do osobistego rozwoju i jednoczeÊnie do wzrostu atrakcyjnoÊci dla pracodawcy. Dlatego dla
licznej grupy m∏odych ludzi wolontariat stanowi
cz´sto poczàtek kariery zawodowej. Wi´kszoÊç
z osób niepe∏nosprawnych dzia∏ajàcych w Grudziàdzkim Centrum, pomimo poczàtkowego braku wiary we w∏asne si∏y i kompetencje, uzyskuje
atrakcyjne zatrudnienie (poprzez osobisty kontakt
pracowników Urz´du Miasta z niepe∏nosprawnymi wolontariuszami poÊredniczàcymi w za∏atwianiu wielu spraw naszego biura dwie wolontariuszki uzyska∏y zatrudnienie w Urz´dzie Miasta Grudziàdza) lub decyduje si´ na dalsza edukacj´. Jeden z wolontariuszy odwa˝y∏ si´ nawet na rozpocz´cie w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Niekiedy udaje im si´, mimo nowych obowiàzków, znaleêç czas na dzia∏alnoÊç dobroczynnà i nadal
wspierajà innych; ci zaÊ, którzy nie mogà pogodziç tych dwóch sfer dzia∏ania dà˝à do utrzymania sta∏ego kontaktu. Wspólna praca, nieustanne
doskonalenie w∏asnych umiej´tnoÊci, poszerzanie
kompetencji, ale tak˝e spotkania mniej oficjalne –
czynià z pracowników Grudziàdzkiego Centrum
„Caritas” i wolontariuszy zgrany zespó∏ s∏u˝àcy
sobie wzajemnà pomocà i wsparciem.

Pomys∏ na przedsi´wzi´cie
Wysokie bezrobocie jest obecnie zasadniczym problemem gospodarki naszego kraju,
szczególnie odczuwanym w takich rejonach jak
grudziàdzki, gdzie bezrobocie przekroczy∏o ju˝
32%. Brak pracy, czyli niezaspokojenie jednej
z najwa˝niejszych ludzkich potrzeb, powoduje
powstawanie trudnoÊci z zaspokojeniem innych –
najbardziej podstawowych, niezb´dnych do ˝ycia. Co dzieje si´ z ludêmi, którzy tracà prac´?
W pierwszym okresie jest zapa∏ i ogromna motywacja, aby jak najszybciej znaleêç nowego pracodawc´. I ca∏e szcz´Êcie, gdy ten zamiar uda si´
szybko zrealizowaç. Gorzej, jeÊli po pierwszym
miesiàcu bezowocnych poszukiwaƒ upragnionej
pracy przychodzi nast´pny, a po nim kolejne...

Wówczas zaczyna si´ powàtpiewanie i stopniowe
os∏abianie wiary w mo˝liwoÊç rych∏ego zatrudnienia. Pojawia si´ aura ogólnej spo∏ecznej beznadziei, która mo˝e byç zaczàtkiem systematycznego wyalienowania ze spo∏eczeƒstwa.
A czy na problemy osób bezrobotnych mogà
odpowiadaç koÊcielne organizacje charytatywne?
Mogà, i to w rozmaity sposób. Dost´pnoÊç wielu
ró˝nych funduszy, w tym zagranicznych, stworzy∏a w ostatnich latach szereg mo˝liwoÊci na powstawanie ciekawych programów i zapewnienie
odpowiednio wyszkolonej kadry do pracy z osobami bezrobotnymi. Jeszcze nie tak niedawno „Caritas” kojarzy∏a si´ wy∏àcznie z organizowaniem
tzw. pomocy bezpoÊredniej poprzez wydawanie
posi∏ków czy te˝ ró˝norodnego rodzaju rozdawnictwo. DziÊ, oprócz takich form dzia∏alnoÊci, równolegle funkcjonuje szereg wyspecjalizowanych
oÊrodków podejmujàcych dzia∏alnoÊç reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej osób zagro˝onych marginalizacjà spo∏ecznà.
Grudziàdzkie Centrum „Caritas” im. b∏. Juty
jest pionierem wÊród placówek „Caritas” Diecezji
Toruƒskiej w realizacji programów pomocowych
na rzecz osób bezrobotnych. W 2002 roku rozpocz´liÊmy proces tworzenia Biura Aktywizacji Bezrobotnych we wspó∏pracy z „Caritas” Polska,
opartego na francuskim modelu towarzyszenia
osobie bezrobotnej realizowanego przez Secours
Catholique. Dok∏adnie 2 stycznia 2003 rozpocz´∏o funkcjonowanie Biuro Aktywizacji Bezrobotnych sfinansowane ze Êrodków pochodzàcych
z funduszu „Phare Access 2000”. W lutym 2004
roku biuro zosta∏o poszerzone o wolontariat i jednoczeÊnie przekszta∏cone w Centrum Informacji
Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu. W obydwu przypadkach uruchomienie okreÊlonych
dzia∏aƒ by∏o mo˝liwe dzi´ki pozyskaniu Êrodków
z dwóch êróde∏: programy Phare 2000 i Phare
2001 oraz dzi´ki Êrodkom z Urz´du Miejskiego
w Grudziàdzu.
W Centrum Informacji Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu zaczà∏ pe∏niç dy˝ury niepe∏nosprawny wolontariusz – doradca Êrodowiskowy
osób niepe∏nosprawnych, w efekcie zacz´∏o przychodziç coraz wi´cej osób niepe∏nosprawnych
i dostrzegliÊmy koniecznoÊç rozbudowy zarówno
technicznej (biuro znajdowa∏o si´ na I pi´trze
i zajmowa∏o jedno pomieszczenie) jak i kadrowej.
Centrum Informacji, Aktywizacji Zawodowej
i Wolontariatu Osób Niepe∏nosprawnych powsta∏o w oparciu o Êrodki PFRON pochodzàce z programu PARTNER.
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Okres realizacji przedsi´wzi´cia
Biuro dzia∏a od 01.05.2005 r. do
31.12.2005 (w ramach dotacji PFRON) od
01.01.2006 r. kontynuacja w okrojonej formie ze
Êrodków w∏asnych i Urz´du Miasta Grudziàdz.

WysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków
i êród∏o ich pochodzenia
pochodzenie Êrodków

Obszar, na którym przedsi´wzi´cie

wysokoÊç w PLN

nazwa instytucji
w∏asne

26 069,01

zewn´trzne, w tym:

68 665,79

publiczne krajowe

68 665,79

PFRON, Urzàd Miasta
unijne

0

prywatne

0

Kategorie wydatków w bud˝ecie przedsi´wzi´cia
kategoria wydatku

Kwota w PLN

wynagrodzenia

29 540,77

us∏ugi zlecone

28 008,00

dojazdy

500,12

us∏ugi pocztowe i telekom.

4 068,00

zakup publikacji

1 879,62

zakup materia∏ów

10 050,76

eksploatacja pomieszczeƒ

5 800,98

dostosowanie pomieszczeƒ do ON

14 886,55

Ze wzgl´du na ograniczenie bud˝etu nie mog∏y si´ odbyç szkolenia i konferencja, co znacznie
zubo˝y∏o projekt. Brak mo˝liwoÊci zakupu specjalistycznych programów komputerowych równie˝ ograniczy∏ efektywnoÊç dzia∏aƒ (czym innym
jest rozmowa na temat zainteresowaƒ, a czym innym rozwiàzywanie testów z zakresu psychologii
zawodowej lub testów predyspozycyjnych w programie komputerowym).
Dzi´ki sta∏ej wspó∏pracy z Powiatowym
Urz´dem Pracy kilku osobom uda∏o si´ znaleêç
prac´, a jeden z niepe∏nosprawnych wolontariu94

szy za∏o˝y∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà. Jednak ze
wzgl´du na sytuacj´ grudziàdzkiego rynku pracy,
ma∏o który pracodawca chce zatrudniç osob´ niepe∏nosprawnà – majàc do wyboru kilkudziesi´ciu
pe∏nosprawnych pracowników. Równie˝ nieliczne
zak∏ady pracy chronionej preferujà silnych
i sprawnych fizycznie m∏odych m´˝czyzn, a osoba z wy˝szym wykszta∏ceniem po pora˝eniu mózgowym, niestety, nie ma szans na prac´.

by∏o zrealizowane
Obszar, na którym przedsi´wzi´cie zosta∏o
zrealizowane to powiat Grudziàdz i Miasto Grudziàdz (woj. Kujawsko-Pomorskie). Grudziàdz to
dawne robotnicze miasto ze strukturalnym bezrobociem i patologià pokoleniowà. Jest to teren, na
którym szczególnie ci´˝ko jest si´ odnaleêç osobom niepe∏nosprawnym. Na terenie Grudziàdza
wg PUP na stan z paêdziernika 2004r pozostawa∏o zarejestrowanych 99 osób niepe∏nosprawnych, w tym 35 kobiet; natomiast z danych
MOPR wynika, ˝e na dzieƒ 31 listopada
2004r z dodatkowej pomocy spo∏ecznej skorzysta∏y 1802 osoby niepe∏nosprawne, przy czym
237 osób posiada Êwiadczenia piel´gnacyjne. Na
dzieƒ 31.12.2004r w Grudziàdzu mieszka
12547 osób niepe∏nosprawnych, w tym 11759
osób powy˝ej 16. roku ˝ycia.

Sposób rekrutacji uczestników
Rekrutacji dokonywaliÊmy poprzez media
lokalne, Internet oraz struktury koÊcielne, np.
og∏oszenia parafialne. Wydane zosta∏y ulotki informacyjne oraz broszura zawierajàca wypracowane sposoby dzia∏ania w aktywizacji spo∏ecznej
i zawodowej osób niepe∏nosprawnych wraz z pe∏nymi informacjami dla niepe∏nosprawnych
mieszkaƒców Grudziàdza. Materia∏y te (z
uwzgl´dnieniem szaty graficznej) zosta∏y przygotowane przez niepe∏nosprawnych wolontariuszy.
W dzia∏aniach wspó∏pracowaliÊmy z Powiatowym Urz´dem Pracy, Miejskim OÊrodkiem Pomocy Rodzinie, Wydzia∏em Spraw Spo∏ecznych
Urz´du Miejskiego, Narodowym Funduszem
Zdrowia i Powiatowà Spo∏ecznà Radà ds. Osób
Niepe∏nosprawnych.
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Napotkane problemy i sposoby ich rozwiàzania
●

w trakcie planowania

problem

sposób rozwiàzania

zbyt niska kwota na dostosowanie pomieszczeƒ Sponsorzy i wykonanie prac przez wolontariuszy
okreÊlona w programie procentowo w przypadku (wi´êniowie w trakcie procesu resocjalizacji)
adaptacji ca∏ego parteru budynku
Nieprzyznanie Êrodków na szkolenia
i konferencje, które by∏y jednym z filarów
programu
●

Miniszkolenia pod kierunkiem w∏asnego
personelu (np. komputerowe i autoprezentacji)

w trakcie realizacji

problem

sposób rozwiàzania

Ogromnie d∏ugi okres rozliczania transz
finansowych, co parali˝owa∏o dalsze dzia∏ania

Przesuni´cia Êrodków z innych dzia∏aƒ „Caritas“,

Brak p∏ynnoÊci finansowej (zadanie musia∏o si´
rozpoczàç, a na pieniàdze trzeba by∏o czekaç
kilka tygodni)

Po˝yczki – a niestety, organizacji
nie prowadzàcej dzia∏alnoÊci dochodowej
˝aden bank jej nie udzieli
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Spis treÊci
Stowarzyszenie Rodzin

9

„Zdrowie Psychiczne”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o

17

„U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja
dzia∏ajàce jako Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej
KompleksowoÊç dzia∏aƒ na rzecz osób
niepe∏nosprawnych prowadzàca

w Rymanowie

do ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Stworzenie systemu rehabilitacji zawodowej,

z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o
w Ko∏obrzegu

zmierzajàcej do zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci.

27
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

39 z UpoÊledzeniem Umys∏owym Zarzàd G∏ówny
Fundacja Fuga Mundi
Organizacja po˝ytku publicznego

Wspieranie osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà
Infostradà do e-pracy – zwi´kszanie
zatrudnienia osób ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci
w zawodach informatycznych z wykorzystaniem
nauczania na odleg∏oÊç

47
Polski Zwiàzek Niewidomych

55

Okr´g Ma∏opolski
Polski Zwiàzek G∏uchych

63

Oddzia∏ ¸ódzki
Âlàskie Stowarzyszenie Edukacji
i Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

71

Praca dla niewidomego

„Akcent”
Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi

„sz@nsa“ Promocja równoÊci
kobiet i m´˝czyzn na rynkach pracy
Przygotowanie 30 osób niepe∏nosprawnych
w stopniu znacznym i umiarkowanym do
podj´cia pracy w organizacjach pozarzàdowych
Terapia przez twórczoÊç przygotowaniem
uzdolnionych osób z dysfunkcjà wzroku
do wejÊcia na otwarty rynek pracy
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