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Problemy 

 Niski poziom aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast 

 Ograniczona dostępność osób z niepełnosprawnością  
z terenów wiejskich do usług rynku pracy 

 Wsparcie instytucjonalne skupione wokół dużych ośrodków 
miejskich 

 Działania lokalne w niewielkim stopniu skoncentrowane  
na aktywizacji zawodowej 

 Niedostosowanie usług edukacyjnych i wspierających 
zatrudnienie do potrzeb osób z niepełnosprawnością  

 Niska konkurencyjność osób z niepełnosprawnością  
w stosunku do pełnosprawnych pracowników (wykształcenie, 
kompetencje zawodowe, kompetencje IT)  

 

 



Przygotowanie do opracowania Programu 

2007-2015 

 Utworzenie na wsiach ponad 400 dostępnych placówek, 
wyposażonych w sprzęt komputerowy 

 Przygotowanie lokalnej kadry liderów, trenerów, 
pracowników JST oraz NGO 

 Przeprowadzenie pilotażowych działań aktywizujących 
społecznie mieszkańców wsi i małych miast, objęcie 
wsparciem otoczenia 

 Powyższe doświadczenia pozwoliły na uruchomienie działań 
o zdecydowanie większej skali. Wsparciem objęto ponad 
2100 osób z niepełnosprawnościami oraz 1000 osób z ich 
najbliższego otoczenia zamieszkujących 220 gmin 

 

 



Źródła informacji 

 Dotychczasowe doświadczenia z realizacji 
działań na terenach wiejskich 

 Ewaluacja projektu (uczestnicy, kadra 
merytoryczna, specjaliści ze środowisk 
wiejskich) 

 Badania dodatkowe (fokusy, spotkania 
eksperckie) na poziomie gminnym  
i powiatowym 

 Ekspertyzy merytoryczne 

 Badanie potencjału wdrożeniowego  

 



Zasady horyzontalne Programu 

 Partnerstwo  

 Komplementarność 

 Subsydiarność 

 Indywidualizacja wsparcia 

 Transfer wiedzy 

 Edukacja otoczenia osób niepełnosprawnych 



Cel i Odbiorcy Programu 

Cel główny: 
 
Wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych  
z terenów wsi i małych miast oraz wzrost efektywności lokalnych 
działań na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 
Odbiorcy Programu: 
 Osoby z niepełnosprawnością z terenów wsi i małych miast  

w wieku aktywności zawodowej, 
 Otoczenie osób z niepełnosprawnością (rodzinne  

i instytucjonalne), 
 Lokalni pracodawcy 



Wdrożenie Programu 

 

 

Program będzie wdrażany w systemie 
projektowym z wykorzystaniem mechanizmu 
regrantingu. 



Realizacja Programu 

CENTRUM KOMPETENCJI 

LOKALNE PARTNRSTWA 

 

UCZESTNICY  

 



Główne działania 





Działania w ramach Programu skierowane 

do osób niepełnosprawnych 

Działania dobierane będą z szerokiego katalogu wsparcia (od tych mających  

na celu aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych aż po wsparcie  

w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia) w taki sposób,  

żeby odpowiadały na indywidualne potrzeby uczestników  

i uwarunkowania lokalnego rynku pracy. 



Wskaźniki  realizacji Programu 

 Programem w trakcie 5 lat jego realizacji 
zostanie objętych 4000 osób 
niepełnosprawnych oraz 2000 osób  
z ich otoczenia 

 W efekcie realizacji Programu 25% uczestników 
podejmie pracę 

 



Rezultaty i trwałość rozwiązań 

 Włączenie rozwiązań w system wsparcia osób 
niepełnosprawnych 

 Budowa lokalnych partnerstw wspierających proces 
aktywizacji 

 Wzrost kompetencji lokalnych instytucji  
i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne 

 Zmiana postaw społecznych  
 Wzrost kompetencji osób niepełnosprawnych 
 Wzrost wiedzy i motywacji pracodawców  

do zatrudniania osób niepełnosprawnych 
 Większa zatrudnialność osób niepełnosprawnych 

 
 
 




