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PROJEKT 

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych  

z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

realizowany w partnerstwie z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  



• 2000 osób niepełnosprawnych 

• 1000 osób z otoczenia  

• 400 osób zatrudnionych 

 

WSKAŹNIKI 

• Osoby niepełnosprawne z terenów wsi i małych miast w wieku aktywności zawodowej 

• Otoczenie rodzinne osób niepełnosprawnych 

• Pracodawcy 

ODBIORCY 

Pomoc osobom niepełnosprawnym z obszarów wiejskich całego kraju w wyjściu z sytuacji 

zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, 

wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i zmobilizowanie  

do aktywnego poszukiwania pracy. 

CEL PROJEKTU  



Organizacja wsparcia w Projekcie 

• Mentor 
• Trener samodzielności 
• Wsparcie psychologiczne 
• Szkolenia zawodowe 
• Warsztaty umiejętności społecznych 
• Warsztaty komputerowe 
• Szkolenia 
• Pośrednik pracy 
• Trener pracy 
• Otoczenie 
• Warsztaty prawne 
• Wyjazdowe warsztaty integracyjne 

e-Centrum 



Ścieżka wsparcia Uczestnika Projektu 



Etapy wsparcia Uczestników projektu 

Pogłębiona 
diagnoza i IPD 

Zakończenie 
uczestnictwa 
w projekcie = 

praca 

Wsparcie 

podstawowe 

w e-Centrum 

3 miesiące 7 miesięcy 

Wsparcie zgodnie z 

indywidualną ścieżką  

+ praca z Mentorem 



KTO WZIĄŁ UDZIAŁ W PROJEKCIE?  



e-Centra 

 Do projektu przystąpiło 231 e-Centrów  
ze 186 gmin i 167 powiatów 
 

 e-Centra mieściły się w różnych miejscach – 
biblioteka, dom kultury, ośrodki pomocy 
społecznej, lokalne organizacje pozarządowe 
 

 Właścicielami większości z nich były Urzędy 
Miasta/Gminy (57%) 
 

 Trenerzy samodzielności – najczęściej pracownicy 
ośrodków pomocy społecznej 

 

 



Osoby niepełnosprawne 

 

 W projekcie wzięło udział 2208 
osób niepełnosprawnych,  
57% z nich to kobiety  

 Uczestnicy zamieszkiwali 664 
miejscowości, 167 powiatów 

 Większość Uczestników/-czek 
to osoby z wykształceniem 
ponadgimnazjalnym (58,5%)  

 21,5% miało wykształcenie 
podstawowe lub brak 
wykształcenia 

 30% nigdy nie pracowało,  
46% nie szukało pracy w ciągu 
ostatniego roku 

 

 

 

57% 

43% 

Osoby niepełnosprawne - 
podział ze względu na płeć 

kobiety mężczyźni



 W projekcie wzięły udział 1054 
osoby z otoczenia 

 Zdecydowana większość z nich  
to kobiety (73%) 

 80% osób z otoczenia, które 
wzięły udział w projekcie to osoby 
z bliskiej rodziny  

 Większość osób wcześniej  
nie korzystała ze wsparcia  
dla otoczenia 

 

 

 

 

Osoby z otoczenia 

73% 

27% 

Osoby z otoczenia - podział  
ze względu na płeć 

kobiety mężczyźni



PROJEKT W LICZBACH 



1728 osób na Warsztatach Umiejętności Społecznych 

20 647 indywidualnych konsultacji 

1322 osób na seminariach prawnych  

1391 osób na szkoleniach z obsługi komputera  

 

166 osób rozpoczęło lub kontynuowało naukę  

  

83 osoby podjęło szkolenia językowe  

  

1076 osób na grupach wsparcia 

  

792 osoby na Integracyjnych warsztatach wyjazdowych 

 



ZATRUDNIENIE 

812 
osób 

Pozyskane 
oferty pracy 

493 
osoby 1387 

Praktyki 

Zawodowe 

400 
osób 

Staż 
rehabilitacyjny 

Wysłane CV 

1698 

472 
osoby 

Pracodawcy 

897 

Firmy 
zatrudniające 

347 

494 osoby 



Zatrudnienie – OSOBY 

Płeć i wiek 

 

• kobiety – 296 

• mężczyźni – 198 

• poniżej 25 – 73 

• od 25 do 50 – 319 

• powyżej 50 – 102 

 

 

Stopień 
niepełnosprawności 

 

• Lekki – 124 

• umiarkowany – 285 

• znaczny – 85 

Rodzaj 
niepełnosprawności 

 05-R 150

02-P 75

10-N 61

11-I 45

01-U 36

04-O 29

07-S 28

03-L 22

06-E 18

09-M 11

08-T 9

ZUS 9

12-C 1



Zatrudnienie – RYNEK PRACY 

Rynek pracy 

• Otwarty - 462 

• Chroniony - 32 

Sektor 

• Prywatny - 323 

• Publiczny - 108 

• NGO - 33 

• Ekonomia 

społeczna - 18 

• Pozostałe - 1 

Rodzaj umowy 

• O pracę - 463 

• Pozostałe - 23 

• Własna 

działalność - 8 



Zatrudnienie - STANOWISKA 

 Uczestnicy projektu podjęli zatrudnienie na 102 różnych 
stanowiskach pracy  

 Top 10 stanowisk w Projekcie – pracownik gospodarczy, 

sprzedawca/kasjer, pracownik sprzątający, pracownik ochrony, 

pracownik produkcji, pracownik biurowy, magazynier, pomoc 

kuchenna, pakowacz, monter 

 Inne ciekawe stanowiska z dalszych pozycji – analityk danych, 

programista, administrator baz danych, Lisař umělých hmot, tester 

oprogramowania, spedytor, tyflospecjalista, logistyk, informatyk 

 



PROJEKT Z PERSPEKTYWY UCZESTNIKÓW 



Co niepełnosprawni uczestnicy sądzą o projekcie?  

 Ponad 90% 
uczestników ocenia 
projekt dobrze lub 
bardzo dobrze 

 81% zdecydowałoby 
się ponownie na 
udział w projekcie 

 63% wysoko lub raczej 
wysoko ocenia 
wsparcie otrzymane 
przy poszukiwaniu 
pracy  



Ocena aktualnej sytuacji zawodowej 

 Ponad połowa 
uczestników stwierdziła, 
że po projekcie ich 
sytuacja jest lepsza niż 
przed projektem 

 56% uczestników 
stwierdziło, że projekt 
przyczynił się do poprawy 
ich sytuacji zawodowej 

 9% uważa, że projekt nie 
pomógł im w ogóle 

 



Dzięki uczestnictwu w Projekcie… 

ZNALAZŁEM 
PRACĘ 

Dowiedziałam 
się, że mogę 

pracować 

Przekonałem 
się, że mogę 
być dobrym 

pracownikiem 

Poznałem 
lepiej swoje 

prawa 

Poznałem 
nowych ludzi 

Nauczyłam 
się obsługi 
komputera 

Uwierzyłem 
w siebie 



„Projekt podobał mi się ponieważ uwierzyłam w siebie, poznałam nowych ludzi, 
poznałam prawa swoje i innych, mam więcej możliwości jeśli chodzi o kwalifikacje 
zawodowe. Wiem co w przyszłości chciałabym robić, nauczyłam się także zachęcać 
innych żeby szukali pracy.” 

 

„Poznałam fajnych ludzi, miałam szkolenie. Super są takie projekty!!! Mam pracę.” 

 

„Czas poświęcony na uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu, zaowocował 
nabyciem nowych umiejętności "osobowych", które wykorzystałem w 
poszukiwaniu pracy. Dzięki możliwości odbycia praktyk oraz stażu, pracodawca 
mógł zapoznać się z moja osobą jako potencjalny pracownik, co też przyniosło 
skutek w postaci nawiązania dłuższej współpracy” 

 

„Możliwość zdobycia wiedzy, poznanie nowych ludzi, poznanie swojego miejsca na 
rynku pracy, poznanie nowych możliwości, o których się wcześniej nie wiedziało - 
"okno na świat". 

 



„Projekt bardzo wiele mnie nauczył, pomógł mi w odbudowaniu własnej 

wartości, mogłem pójść na staż - po bardzo wielu latach braku aktywności 

zawodowej. To była jedna z lepszych decyzji - wzięcie udziału w tym projekcie.” 

 

„Dzięki odbyciu stażu poznałam zasady pracy w sklepie. Pracodawcy byli ze 
mnie zadowoleni. Jeśli będzie tam wolny etat, będę mogła tam pójść do pracy” 

 

„Dlatego, że chętniej wychodzi się z domu, ma jakiś cel w życiu. Chętnie wstaje 
rano z łóżka. Powoduje, że jestem potrzebna sobie i innym” 

 

„Takie działania są bardzo potrzebne  - można poznać ludzi, od których można 
się wiele nauczyć i brać z nich przykład. Można uwierzyć w siebie i w to, że 
można pracować.” 

 

 

 



PROJEKT Z PERSPEKTYWY TRENERÓW 

SAMODZIELNOŚCI  



Ocena efektów projektu  

 88% trenerów widzi efekty 
realizacji projektu wśród 
uczestników 

 Wśród efektów najczęściej 
wymieniano: zwiększenie 
samooceny, „wyjście  
do ludzi”, zwiększenie 
motywacji do podjęcia 
zatrudnienia, podniesienie 
kwalifikacji i rozpoczęcie 
pracy.  

 Efekty, choć w mniejszym 
stopniu,  widoczne są także 
w otoczeniu osób 
niepełnosprawnych  
 



Czy projekt był skuteczny? 

KOMPLEKSOWY 

Zróżnicowany 
pakiet 

wsparcia  

Długi czas 
wsparcia  

Wsparcie 
blisko miejsca 
zamieszkania 

Angażowanie 
otoczenia 

Indywidualne 
podejście 

Wsparcie dla 
grupy do, 

której nikt nie 
dotarł 



 

O efektach projektu wśród uczestników… 

 
„Uczestnicy projektu stali się bardziej zmotywowani do działania, pewni siebie, pełni wiary  

w swoje możliwości. Podczas spotkań mieli możliwość podzielenia się ze sobą swoimi 

problemami; na pewnym etapie niektórzy nawet zaprzyjaźnili się ze sobą; utwierdzili się  

w przekonaniu, iż pomimo swych dysfunkcji niczym nie różnią się od innych i też mogą 

działać, pracować i korzystać w pełni z tego, co niesie życie.”  
 

„Wśród uczestników projekt przyniósł wiele dobrego, ponieważ parę osób znalazło pracę,  

z czego są bardzo zadowoleni. Natomiast osoby, którym nie udało się podjąć żadnego 

zatrudnienia są dumni z tego, iż mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności 

społeczne oraz poznać nowych ludzi.” 
 

„Dwóch  uczestników projektu po zajęciach z mentorem sami zaczęli szukać pracy, składać 

swoje CV z pozytywnym skutkiem. Uczestnicy, którzy wcześniej byli zamknięci w sobie 

otworzyli się i są bardziej odważni w swoich działaniach.” 



 

O efektach Projektu w otoczeniu… 

  

„Pracodawcy przekonali się, ze osoba z niepełnosprawnością może też być 

dobrym pracownikiem, jeśli stworzy mu się odpowiednie warunki do pracy.” 

 

„Dla rodzin często kłopotliwe było dowożenie UP, gdyż żadna z naszych osób 

nie była w stanie samodzielnie się dostać na zajęcia. Jednak rodziny cieszyły 

się z tego, że UP robią coś dla siebie, wychodzą z domów.” 

 

„W otoczeniu nie dostrzegłam wielkich zmian, jednak nagłośnienie projektu  

i jego działań w gminie uświadomiło lokalnej społeczności, z jakimi 

problemami borykają się osoby niepełnosprawne.” 



 









STUDIUM PRZYPADKU 1 

STUDIUM PRZYPADKU 2 

STUDIUM PRZYPADKU 3 
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