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Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy w Fundacji określają 

nasz sposób myślenia o działaniach aktywizacyjnych oferowanych osobom 

z niepełnosprawnościami:

 
 

1 W poszukiwaniu optymalnego modelu aktywizacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnościami
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Doświadczenie – Fundacja powstała w 1990 roku i od początku swojej dzia-

łalności stawiała na włączanie osób z niepełnosprawnościami w otwarty ry-

nek pracy. Oferowane usługi zmieniały się z czasem, dopasowując się do 

aktualnej sytuacji na rynku pracy,  potrzeb klientów i pracodawców. Nasze 

wieloletnie doświadczenie wykorzystaliśmy do zbudowania komplekso-

wego modelu aktywizacji zawodowej, który uwzględnia zarówno potrzeby 

osoby z niepełnosprawnością, jak i samego pracodawcy, oferującego za-

trudnienie.

Innowacyjność – nasze usługi idą z duchem czasu, często nawet wyprze-

dzają trendy, co pozwala na utrzymywanie statusu lidera w aktywizacji za-

wodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Otwartość – słuchamy, dyskutujemy, działamy, współpracujemy z instytu-

cjami publicznymi, innymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

aktywnie działającymi w obszarze rynku pracy i włączania społecznego 

osób z niepełnosprawnościami. Zwracamy szczególną uwagę na wiedzę 

i doświadczenie naszych pracowników, aby każdego dnia móc świadczyć 

usługi jak najlepszej jakości, dostosowane do indywidualnych potrzeb 

wspieranych osób

Zaangażowanie – jesteśmy nie tylko realizatorem usług, ale także ich kre-

atorem. Aktywnie działamy w różnych procesach rzeczniczych oraz eks-

percko współpracujemy z różnymi podmiotami, dbając o to, by temat nie-

pełnosprawności był obecny i dostrzegany w każdym gremium.

Odpowiedzialność – podchodzimy z uwagą i dużą otwartością do naszych 

klientów, a procesy aktywizacyjne  kształtujemy w ten sposób, by wzmac-

niać ich podmiotowość i zachęcać do indywidualnego zaangażowania 

i partnerstwa. Działamy tak, bo wierzymy, że taki model działania zapewni 

im najlepsze wsparcie, zarówno na etapie poszukiwania pracy, jak i zatrud-
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nienia.  Wspieramy także naszych Klientów już funkcjonujących / znajdują-

cych się na rynku pracy w utrzymaniu zatrudnienia, badamy ich potrzeby 

i oddziaływanie naszych usług.

Profesjonalizm – immanentna cecha naszej organizacji, która pozwala nam 

na świadczenie wysokiej jakości usług i osiąganie efektów satysfakcjonują-

cych dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców.

To właśnie nasze wartości zaprowadziły nas w miejsce, w którym dzisiaj 

jesteśmy i które uprawnia nas do stwierdzenia, że nasz model aktywizacji 

zawodowej (którego geneza sięga 1997 roku, kiedy Fundacja – jako pierw-

sza w Polsce organizacja pozarządowa realizująca usługi rynku pracy  dla 

osób z niepełnosprawnościami  – połączyła szkolenia podnoszące kwali-

fikacje zawodowe z grupami wsparcia i doradztwem indywidualnym) jest 

optymalny, ponieważ  sprawdza się w praktyce. Co roku wprowadzamy na 

rynek pracy kilkaset osób. W latach 2013-2018 było to łącznie 3 200 osób 

z  niepełnosprawnościami.
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Wdrażany w Fundacji model usług aktywizacji zawodowej oparty został na 

dwóch filarach, dla których centralnym punktem są Klienci: osoba z niepeł-

nosprawnością i pracodawca. Zarówno w odniesieniu do osoby z niepełno-

sprawnością, jak i pracodawcy, model opiera się na katalogu wzajemnie ze 

sobą powiązanych usług. 

Nadrzędnymi zasadami realizowanych przez nas usług są kompleksowość 

i ciągłość. Kompleksowość zakłada możliwość korzystania z szerokiego 

wachlarza form wsparcia dopasowywanych do indywidualnych potrzeb 

Klienta. Ciągłość oznacza natomiast stały i otwarty dostęp do oferowanych 

usług.

2 Model oparty o usługi  
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Fundacja prowadzi działania na terenie całego kraju poprzez 7 Oddziałów, 

które są zlokalizowane w największych miastach, a każdy z Oddziałów obej-

muje swoimi działaniami kilka województw:

W mojej pracy najbardziej podoba mi się to, że czuję się potrzeb-

ny, pomocny, poznałem wiele nowych osób. Jeśli coś sprawia mi 

trudność w pracy, staram się to rozwiązać, słucham rad i wskazó-

wek osób bardziej doświadczonych, nie biorę się za coś, o czym 

nie mam bladego pojęcia.

Mężczyzna 61 lat, Łódź

1. Oddział w Warszawie

działa na terenie województwa: mazowieckiego, lubelskiego;

2. Oddział w Białymstoku

działa na terenie województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

3. Oddział w Opolu

działa na terenie województwa: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego;

4. Oddział w Łodzi

działa na terenie województwa: łódzkiego, świętokrzyskiego;

5. Oddział w Bydgoszczy

działa na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego;

6. Oddział w Rzeszowie 

działa na terenie województwa: podkarpackiego, małopolskiego;

7. Oddział w Poznaniu

działa na terenie województwa: wielkopolskiego, zachodniopomor-
skiego, lubuskiego.
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Usługi dla osób z niepełnosprawnościami służą w znacznej mierze ich ak-

tywizacji zawodowej. Mając jednak na uwadze fakt, że część Klientów wy-

maga bardziej rozbudowanej oferty wsparcia,  model zakłada uzupełnienie 

świadczonych usług aktywizacji zawodowej usługami aktywizacji społecz-

nej, takimi jak: warsztaty umiejętności społecznych, wsparcie trenera ak-

tywności oraz grupy wsparcia.

Wsparcie Klienta w procesie aktywizacji zawodowej zaczyna się od dokład-

nej analizy jego potrzeb, a kolejne działania, indywidualnie dopasowywane 

do Klienta lub Klientki, można podzielić na grupy:

• usługi doradztwa i poradnictwa,

• usługi szkoleniowe,

• usługi rynku pracy.

Poniżej krótki opis usług oferowanych osobom z niepełnosprawnościami 

zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

Diagnoza potrzeb klienta - tworzenie Indywidualnego Planu 

Działania (IPD)

Tworzenie IPD odbywa się podczas spotkania prowadzonego przez 

zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: doradcy zawodowi, 

pośrednicy pracy lub job crafterzy. Działanie to ma na celu okre-

ślenie potrzeb zawodowych i społecznych Klientów  oraz poinfor-

mowanie ich o usługach Fundacji i możliwym zakresie uzyskanego 

wsparcia. Każdy ze specjalistów spotyka się z Klientem/Klientką 

indywidualnie. Dokument, który zostaje opracowany podczas kon-

sultacji przez zespół specjalistów wskazuje konkretne wsparcie, 

z jakiego powinien lub powinna skorzystać Klient/Klientka w trak-

cie całego procesu aktywizacji zawodowej, to tzw. dokument wio-

dący, czyli Indywidualny Plan Działania.
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Job Crafting 

Job Crafting jest innowacyjną metodą pracy z Klientami - osobami 

z niepełnosprawnościami - polegający na szeregu działań, w tym: 

przygotowania do podjęcia zatrudnienia (m.in. opracowanie CV), 

działań na etapie podejmowania zatrudnienia (m.in. przygotowa-

nie do rozmowy rekrutacyjnej) oraz działań mających na celu utrzy-

manie zatrudnienia (m.in. adaptacja w zespole pracowniczym). Cały 

proces prowadzony jest przez Job Craftera, który jest managerem 

procesu aktywizacji zawodowej, współpracującym z innymi specja-

listami w celu zoptymalizowania świadczonych usług do indywidu-

alnych potrzeb klienta. Efektem końcowym pracy Job Crafterów 

z Klientami jest utrzymanie zatrudnienia połączone z umiejętno-

ścią autocraftowania swojego miejsca pracy przez Klientów, czyli 

dbania o swoje potrzeby i obowiązki jako pracownika.  

W usłudze Job Craftingu pracodawca stanowi odrębny rodzaj Klien-

ta. Są to wszystkie podmioty zatrudniające pracowników (w tym 

administracja publiczna), funkcjonujące zarówno na otwartym, 

jak i chronionym rynku pracy. Pracodawca jest wspierany w całym 

procesie rekrutacji pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem 

etapu przygotowania stanowiska pracy i etapu utrzymania zatrud-

nienia.

Doradztwo zawodowe

Usługa ta realizowana jest przez doradców zawodowych, polega 

na wsparciu Klienta/Klientki w procesie powrotu na rynek pracy 

oraz poszukiwaniu pracy. Doradca wspiera osobę z niepełnospraw-

nością w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych jak CV czy list mo-

tywacyjny, w przygotowaniu do procesu poszukiwania pracy oraz 

udziela porad w zakresie przygotowania do konkretnego procesu 

rekrutacyjnego.
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Doradztwo psychologiczne

Usługa doradztwa psychologicznego świadczona jest przez psy-

chologów, polega na wsparciu Klienta/Klientki w radzeniu sobie 

z problemami i sytuacją utrudniającymi podjęcie pożądanych przez 

niego/nią działań w danym obszarze. Usługa może polegać na 

udzieleniu Klientowi/Klientce niezbędnych informacji (poradnic-

two psychologiczne) lub być elementem dłuższego procesu wspar-

cia psychologicznego.

Praca zawsze była ważną częścią mojego życia, ponieważ daje 

mi poczucie niezależności, którego często mi brakowało ze 

względu na problemy zdrowotne. Poza tym lubię być aktywna 

i w związku z tym praca zawodowa sprawia mi przyjemność.

Kobieta 29 lat, Warszawa

Doradztwo prawne

Usługa ta odpowiada na problemy prawne Klientów Fundacji, reali-

zowana jest przez prawników. Usługa polega na udzieleniu infor-

macji prawnej lub porady prawnej.

Psychoterapia

Psychoterapia to usługa wspierająca proces aktywizacji zawodo-

wej Klientów Fundacji. Jest to jedno bądź kilka spotkań Klienta/

Klientki z terapeutą mające na celu postawienie wstępnej diagno-

zy problemu, zapoznanie z możliwościami pomocy oraz sposobów 

dalszej współpracy. Konsultacje świadczone są przez psychotera-

peutów. 
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Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy to usługa polegająca na udzielaniu wsparcia 

Klientom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz praco-

dawcom w znalezieniu pracowników o preferowanych kompeten-

cjach zawodowych. W ramach usługi pośrednicy pracy dokonują 

wnikliwej analizy potrzeb Klientów posiadających określone kwali-

fikacje społeczne i zawodowe, pozyskują oferty pracy i pośredniczą 

między osobą poszukującą pracy a pracodawcą. Dodatkowe działa-

nia podejmowane w ramach pośrednictwa pracy to:

• przekazywanie dokumentów aplikacyjnych Klientów do praco-

dawców,

• inicjowanie spotkań między pracodawcami a przyszłymi pra-

cownikam,

• wspieranie całego procesu zatrudnienia Klientów u pracodaw-

ców.

W usłudze pośrednictwa pracy pracodawca stanowi odrębny ro-

dzaj Klienta. Są to wszystkie podmioty zatrudniające pracowników 

(w tym administracja publiczna), funkcjonujące zarówno na otwar-

tym, jak i chronionym rynku pracy. Pośrednictwo pracy świadczone 

jest w znaczącej przewadze na rzecz pracodawców otwartego ryku 

pracy. Zatrudnienie Klientów Fundacji na rynku otwartym a chro-

nionym oscyluje wokół proporcji odpowiednio 90% / 10%.

Jestem bardzo zadowolony ze wsparcia Fundacji, zanim tu trafi-

łem moja samoocena była dużo niższa niż obecnie.

Mężczyzna 35 lat, Rzeszów
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Usługi dedykowane osobom      z niepełnosprawnościami
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Usługi dedykowane osobom      z niepełnosprawnościami
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Zatrudnienie wspomagane (usługa Trenera pracy)

Zatrudnienie wspomagane to proces przygotowujący określone gru-

py osób z niepełnosprawnościami do wykonywania pracy na otwar-

tym rynku pracy. Jest to forma wsparcia świadczona przez trenerów 

pracy. Ich zadaniem jest zapewnienie optymalnych warunków do 

podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej przez osoby z niepeł-

nosprawnościami. Jej istotnym elementem jest wsparcie osoby z nie-

pełnosprawnością w adaptacji w miejscu pracy, w tym pomoc w wy-

konywaniu czynności w miejscu pracy. Z uwagi na specyfikę usługi 

realizowana jest ona tylko dla osób, dla których możliwość wejścia na 

rynek pracy bez jej otrzymania  nie byłaby możliwa.

Szkolenia, w tym IT i zawodowe

Szkolenia to zorganizowane działania i formy doskonalenia umie-

jętności, podnoszenia wiedzy, kwalifikacji zawodowych i ogólnych 

w wielu obszarach. W Fundacji Aktywizacja organizowane są szko-

lenia zawodowe, informatyczne oraz językowe. Szkolenia są ukie-

runkowane na wyposażenie Klientów Fundacji w kompetencje 

i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz ułatwiające im pod-

jęcie zatrudnienia. Fundacja oferuje szkolenia w 3 różnych formach 

kształcenia:

• Szkolenia stacjonarne,

• Szkolenia e-learningowe,

• Szkolenia zewnętrzne (prowadzone przez zewnętrznych wyko-

nawców / ekspertów).
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Warsztaty Umiejętności Zawodowych

Warsztaty to grupowa forma zajęć, prowadzona przez doradców 

zawodowych, psychologów lub innych specjalistów z zakresu do-

skonalenia kompetencji zawodowych.

Staże

Staż to usługa skierowana do Klientów Fundacji Aktywizacja po-

legająca na nabywaniu lub rozwijaniu praktycznych umiejętno-

ści, kwalifikacji przez wykonywanie określonych czynności zawo-

dowych w środowisku pracy bez nawiązywania stosunku pracy 

z pracodawcą. Czas trwania dostosowany jest do indywidualnych 

potrzeb osób odbywających staż i konkretnych oczekiwań praco-

dawcy. Staż ma formę płatną. Dla staży organizowanych i reali-

zowanych przez Fundację płatnikiem stypendium stażowego jest 

Fundacja.

Odkąd pracuję poprawiła się moja sytuacja materialna, samo-

ocena i organizacja czasu. Moja praca to moje marzenie od 

zawsze. Zawsze chciałam być nauczycielem w przedszkolu. Ko-

cham to co robię.

Kobieta 33 lata, Łódź
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Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa to usługa świadczona na rzecz Klientów Fun-

dacji Aktywizacja i polegająca na pogłębieniu lub zdobywaniu wie-

dzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych, poprzez praktyczne 

wykonywanie zadań w środowisku pracy. Praktyki zawodowe reali-

zowane są według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy 

pracodawcą a osobą odbywającą praktykę. Czas trwania dostoso-

wany jest do indywidualnych potrzeb osób odbywających praktyki 

zawodowe i konkretnych oczekiwań pracodawcy.

Grupy Wsparcia

Grupa wsparcia to usługa polegająca na regularnych spotkaniach 

grupy osób przy udziale psychologów. Celem spotkań jest udzie-

lanie przez uczestników  wzajemnego wsparcia w radzeniu sobie 

z problemami utrudniającymi podjęcie aktywności społecznej i za-

wodowej. Proces jest prowadzony i kontrolowany przez psycholo-

gów, którzy moderują grupę wsparcia.

Warsztaty Umiejętności Społecznych

Warsztaty to grupowa forma zajęć, prowadzona przez psycholo-

gów lub innych specjalistów z zakresu doskonalenia kompetencji 

społecznych.

Trener Aktywności

Wsparcie Trenera Aktywności to usługa skierowana do Klientów 

Fundacji polegająca na podejmowaniu określonych działań aktywi-

zacyjnych rozwijających umiejętności społeczne, personalne i ko-

munikacyjne. Jej podstawą jest zindywidualizowana praca Trenera 

Aktywności z Klientem/Klientką w oparciu o przygotowany plan 

działania.
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W katalogu usług oferowanych przez Fundację istotne miejsce zajmuje 

usługa dedykowana pracodawcom, ponieważ tylko ścisła współpraca z tymi 

podmiotami daje możliwość trwałego wprowadzenia na rynek pracy osoby 

z niepełnosprawnością. Po wielu latach działania Fundacji oraz potwierdze-

niu naszej skuteczności - aż 72% wprowadzonych przez nas osób z niepeł-

nosprawnościami utrzymuje zatrudnienie powyżej 6 miesięcy1 - możemy 

powiedzieć, że wypracowany model współpracy z pracodawcami jest opty-

malny i przynosi wymierne, długofalowe korzyści zarówno dla pracodawcy, 

jak i dla osób z niepełnosprawnościami.

1 S.Daniłowska, A.Gawska M.Kocejko „Badanie sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami 
objętych usługami aktywizacji zawodowej przez Fundację Aktywizacja. Raport z badania.”, Warszawa, 
marzec 2019.

Usługa dedykowana pracodawcom3
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Usługa doradcza dla pracodawców to zbiór działań, które mają przekonać 

pracodawcę do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz pomóc 

w pozyskaniu kandydata i doprowadzeniu do jego zatrudnienia. W ramach 

doradztwa realizujemy także wsparcie na etapie po zatrudnieniu mające na 

celu utrzymanie przez pracownika pracy i pełną adaptację na stanowisku.

Katalog usług oferowanych pracodawcom obejmuje:

• wybór potencjalnego miejsca pracy,

• rekrutację i selekcję,

• zatrudnienie,

• utrzymanie zatrudnienia.

Wybór potencjalnego miejsca pracy obejmuje działania, podczas których 

specjaliści Fundacji we współpracy z pracodawcą dokonują analizy miejsca 

pracy w firmie, aby móc określić wymagania jakie musi spełniać kandydat. 

Dokonywana jest analiza stanowiska pracy (określenie kompetencji i zaso-

bów niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku) oraz opra-

cowywany jest profil kandydata. 

Rekrutacja i selekcja to etap, podczas którego należy przygotować ogło-

szenie o pracę i rozpocząć proces pozyskiwania kandydatów oraz  prze-

prowadzić rozmowy rekrutacyjne. Na każdym etapie specjaliści Fundacji 

udzielają wsparcia pracodawcy, a także zapewniają publikację ogłoszenia 

o pracę w bazie ogłoszeń prowadzonych przez Fundację oraz kierują go do 

wybranych kandydatów odpowiadających profilowi z ogłoszenia.   
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Zatrudnienie to część procesu, podczas której doradzamy pracodawcy, 

m.in. w zakresie pozyskania dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnio-

nego pracownika czy pełnego dostosowania zakresu obowiązków i miejsca 

pracy. Dodatkowo, co niezwykle istotne, przygotowujemy w razie koniecz-

ności zespoły pracownicze do wejścia w ich szeregi osoby z niepełnospraw-

nością, by zapewnić optymalizację procesu adaptacji.

Utrzymanie zatrudnienia to kluczowe działanie z perspektywy zapewnie-

nia trwałości rezultatów zatrudnieniowych. Wspieramy pracodawcę w ela-

stycznym podejściu i uważności na potrzeby pracownika z niepełnospraw-

nością. Wspieramy w rozwiązywaniu problemów i doradzamy, jak pracować 

z pracownikiem, by jak najdłużej utrzymał zatrudnienie, a jego praca była 

efektywna.

Na każdym z etapów procesu wspierając pracodawcę jednocześnie wspie-

ramy pracownika z niepełnosprawnością, bo wiemy, że tylko dwustronna, 

moderowana i uwzględniająca interesy obu stron współpraca może przy-

nieść efekt w postaci trwałości zatrudnienia.

W Fundacji skorzystałam ze szkoleń, z których jestem zadowo-

lona. Jeśli kiedyś pozostanę bez pracy na pewno zwrócę się 

o pomoc do Fundacji.

Kobieta 37 lat, Bydgoszcz
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Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chcesz podjąć 

zatrudnienie wystarczy, że zgłosisz się do jednego z naszych Oddziałów 

(kontakt znajdziesz na okładce tej publikacji). Nasi specjaliści pomogą 

w diagnozie Twoich predyspozycji i umiejętności oraz przygotują dla Ciebie 

Indywidualny Plan Działania. Plan ten będzie wyznaczał kolejne kroki, które 

będziesz musiał zrealizować, aby przygotować się do podjęcia zatrudnie-

nia. Zwieńczeniem Twoich starań będzie podjęcie pracy, którą pomożemy 

Ci znaleźć. Wesprzemy Cię także w pierwszym okresie zatrudnienia, za-

pewniając Ci poczucie komfortu w nowej sytuacji w Twoim życiu. Na każ-

dym etapie towarzyszyć Ci będzie nasz specjalista, który będzie służył radą 

i wsparciem.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością4

przygotujemy 
dla Ciebie 

Indywidualny 
Plan Działania

zgłoś się do 
nas

dobierzemy 
usługi, tak abyś 

jak najlepiej 
przygotował 

się do podjęcia 
zatrudnienia

podejmij i utrzymaj 
pracę
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Jeśli jesteś pracodawcą i potrzebujesz pracowników, pomożemy Ci ich za-

trudnić! Wystarczy, że zgłosisz się do jednego z naszych Oddziałów (kon-

takt znajdziesz na okładce tej publikacji). Zespół specjalistów przygotuje 

dla Ciebie optymalną ofertę współpracy opartą o analizę Twoich potrzeb. 

Pomożemy Ci w procesie pozyskania pracowników z niepełnosprawnością 

i optymalizacji środowiska pracy, aby zatrudnieni pracownicy mogli efek-

tywnie wykonywać powierzone im zadania, a ich zatrudnienie było stałe.

Jeśli jesteś pracodawcą5

przygotujemy dla 
Ciebie optymalną 
ofertę współpracy 

opartą o analizę 
Twoich potrzeb

zgłoś się do 
nas

dobierzemy usługi 
tak, abyś jak najlepiej 

przygotował się do 
zatrudnienia pracownika 
z niepełnosprawnością

zatrudnij i utrzymaj 
pracownika



22

Więcej naszych publikacji na stronie www.aktywizcaja.org.pl
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