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Wprowadzenie 
 

Niniejszy raport opisuje wyniki badania „Studium przypadku- lokalne partnerstwa na przykładzie wy-

branych e-Centrów” zrealizowanego w ramach projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób 

niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z małych miast i wsi. Projekt 

zakłada wsparcie 2000 osób z niepełnosprawnością sprzężoną i 1000 osób z ich otoczenia. Wsparcie 

zorganizowane jest bezpośrednio w gminach poprzez tzw. e-Centra. W celu przystąpienia do projektu 

gmina lub instytucja działająca na jej terenie podpisywała z Fundacją porozumienie o współpracy. 

Ponadto, w każdym takim e-Centrum zatrudniony jest trener/-ka samodzielności – osoba, której za-

daniem jest organizacja wsparcia we współpracy z Oddziałem Fundacji, a także poszukiwanie praco-

dawców.  

Schemat realizacyjny projektu wygląda następująco: 

 

Schemat 1 Schemat realizacyjny projektu 

Projekt ma charakter ogólnopolski i jest realizowany przez 8 Oddziałów – każdy Oddział obejmuje 

 2 województwa. 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Fundu-

szem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 31 marca 2013 do 31 marca 2015. 

Celem badania było  określenie, w jakich formalnych i nieformalnych partnerstwach realizowane są 

działania w e-Centrach. W tym celu opracowane zostały studia przypadków – opisy partnerstw w 16 

wybranych gminach na terenie kraju. Studia przypadków opracowane zostały na podstawie wywia-

dów przeprowadzonych z trenerami/-kami samodzielności i pracownikami/-czkami w Oddziale. 

Opis wyników badania został uzupełniony o krótką charakterystyką ilościową e-Centrów, które biorą 

udział w projekcie.  
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Badanie przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca 2014 roku. 

Zastosowana metodologia badawcza 
 

Analiza studiów przypadku miała na celu określenie, jakie podmioty ze sobą współpracowały na po-

szczególnych etapach organizacji i realizacji działań. W praktyce oznaczało to odpowiedź na następu-

jące pytania badawcze: 

 Jakie podmioty i na jakich zasadach współpracowały ze sobą przy inicjowaniu i organizacji e-

Centrum na terenie danej gminy? 

 Jakie podmioty i na jakich zasadach współpracowały ze sobą przy rekrutacji uczestników? 

 Jakie podmioty i na jakich zasadach współpracowały ze sobą przy realizacji wsparcia? 

 Jakie podmioty i na jakich zasadach współpracowały ze sobą przy działaniach mających na ce-

lu wejście niepełnosprawnych uczestników projektu na rynek pracy? 

 Jaka była rola poszczególnych partnerów w kolejnych etapach funkcjonowania e-Centrum? 

 Jakie schematy realizacyjne partnerstw można wyodrębnić?  

 Jaka była rola Fundacji Aktywizacja? 

Dodatkowo przeprowadzona została ilościowa analiza wszystkich podmiotów, które przystąpiły do 

projektu. Analiza miała na celu odpowiedź na następujące pytania badawcze: 

 Jakiego typu gminy najczęściej przystępowały do projektu? 

 Jakie lokalne podmioty podpisywały z Fundacją porozumienie o współpracy? 

 W jakich miejscach fizycznie mieściły się e-Centra?  

Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza wywiadu z trenerami/-kami samodzielności  

i pracownikami Oddziału. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów i po zebraniu podstawowych 

informacji o danej gminie opracowane zostały studia przypadków – monograficzne opisy e-Centrów.1 

Przy wyborze gmin uwzględnione zostały następujące zmienne: 

 zróżnicowanie położenia geograficznego (w badaniu wzięły udział zarówno gminy wiejskie, 

jak i miejsko-wiejskie i miejskie) 

 zróżnicowanie podmiotów będących właścicielami e-Centrów (Urzędy Gminy, Ośrodki Pomo-

cy Społecznej, Ośrodki kultury, placówki oświatowe itd.) 

 zróżnicowanie rodzajów partnerstw lokalnych (partnerstwa Urząd Gminy – Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Gminy – organizacja pozarządowa, Ośrodek Pomocy Społecznej– placówka 

oświatowa itd.) 

W sumie do udziału w badaniu wytypowano 16 gmin, które przedstawia tabela poniżej: 

                                                           
1
 Scenariusze wywiadów IDI, a także wzór studium przypadku stanowią załącznik do niniejszego raportu. 



 

 

Tabela 1 Gminy wytypowane do badania 

Nazwa gminy Województwo  Typ gminy 

Gdów małopolskie wiejska 

Jeżowa podkarpackie wiejska 

Barciany warmińsko-
mazurskie 

wiejsko-miejska 

Michałowo podlaskie wiejsko-miejska 

Ozorków 2 łódzkie miejska 

Drzewica łódzkie miejsko-wiejska 
Łabunie lubelskie wiejska 

Błonie mazowieckie miejsko-wiejska 
Gołaszów wielkopolskie wiejska 

Ostrzeszów wielkopolskie miejsko-wiejska 
Miłoradz pomorskie wiejska 

Reda pomorskie miejska 

Ozimek (Szczedrzyk) opolskie miejsko-wiejska 

Krapkowice śląskie miejsko-wiejska 

Żmigród dolnośląskie wiejska 

Gromadka dolnośląskie wiejska 

Charakterystyka e-Centrów, które biorą udział w projekcie 
Do udziału w projekcie przystąpiło w sumie 226 e-Centrów2. W większości  były to gminy miejsko-

wiejskie lub wiejskie (w sumie prawie 80%). Tylko 5% e-Centrów mieści się na terenie miast powyżej 

25 tysięcy mieszkańców, jednakże uczestnicy w tych e-Centrach to osoby z mniejszych miejscowości  

i wsi. 

Podział e-Centrów ze względu na typ gminy pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 1 Typ gminy, na terenie, której mieszczą się e-Centra 

Warunkiem przystąpienia do projektu było podpisanie z Fundacją porozumienia o współpracy. 

                                                           
2
 Dane na podstawie wewnętrznej bazy danych Fundacji- Systemu Obsługi Beneficjenta 
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Porozumienia takie najczęściej podpisywane były przez urzędy gminy/miasta i gminy lub miejskie. 

Właścicielem aż połowy e-Centrów formalnie jest gmina. Inne jednostki, z którymi podpisywano po-

rozumienia to: ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, placówki edu-

kacyjne i biblioteki. Incydentalnie zdarzały się także porozumienia podpisane z innego typu podmio-

tami- parafią czy wspólnotą mieszkaniową. Warto zwrócić uwagę, że 8% porozumień podpisanych 

zostało na poziomie powiatowym- ze Starostą Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

lub Powiatowym Urzędem Pracy. Szczegółowo podział formalnych właścicieli e-Centrów ze względu 

na typ instytucji pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 2 Jednostki, które są właścicielami e-Centrum- podział 

Prowadzenie e-Centrum wymagało zapewnienia sali, w której mogli spotykać się uczestnicy projektu. 

Sale takie użyczane były przez bardzo różne podmioty, najczęściej jednak przez szkoły i biblioteki. 

Szczegółowy podział pokazuje wykres poniżej: 
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Wykres 3 Miejsce, w którym mieści się e-Centrum 

E-Centrum z założenia miało być miejscem, w którym spotykają się uczestnicy/-zki projektu. Za orga-

nizację działań w e-Centrum odpowiadał zatrudniony lokalnie Trener Samodzielności. Do zadań tre-

nera należało przede wszystkim kontakt z uczestnikami, organizacja wsparcia, a także wsparcie  

w procesie poszukiwania pracy. 

Jak wykazała przeprowadzona analiza, trenerzy samodzielności  to z reguły pracownicy lokalnych 

instytucji i organizacji3. Prawie połowa z nich pracuje na co dzień w Ośrodkach Pomocy Społecznej. 

Ponadto trenerzy rekrutowali się spośród pracowników urzędów gminy, organizacji pozarządowych, 

placówek edukacyjnych (głównie szkoły) i kulturalnych (biblioteki, ośrodki kultury). Szczegółowe in-

formacje na temat głównego miejsca pracy osób zatrudnionych, jako trenerzy samodzielności w  

e-Centrach pokazuje wykres poniżej: 

                                                           
3
 Na podstawie danych zebranych w ramach prowadzonej ewaluacji projektu. 
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Wykres 4 Główne miejsce pracy Trenerów/-ek samodzielności  

W praktyce realizacyjnej taki rozkład oznaczał, że funkcjonowanie e-Centrum w danej gminie często 

na którymś etapie realizacji projektu powiązane było z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Główne typy partnerstw- wnioski z analizy ilościowej 

Z przeprowadzonej analizy ilościowej pośrednio  można wnioskować o głównych możliwych typach 

partnerstw zawiązywanych w celu zorganizowania e-Centrum.  

Najczęściej jednostką organizującą działanie e-Centrum na terenie gminy jest w sensie formalnym 

urząd, który przekazuje realizację działania innym podmiotom. Oczywiście możliwych schematów 

działania jest znacznie więcej- jednostką w sensie formalnym organizującą działanie e-Centrum może 

być instytucja z poziomu powiatu, organizacja pozarządowa, biblioteka, ośrodek kultury lub inne jed-

nostki. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Fundacja Aktywizacja prowadziła wcześniej działania na 

wsiach, część e-Centrów biorących udział w projekcie to jednostki, z którymi współpraca została na-

wiązana w poprzednich latach.  

Poniżej przedstawiono wynikający z analizy ilościowej schemat potencjalnych najczęstszych part-

nerstw: 
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Schemat 2 Główne partnerstwa – wniosek z analizy ilościowej 

Gminne partnerstwa na rzecz aktywizacji – analiza studiów przypadku 

Typy partnerstw 

Przeprowadzone badanie jakościowe (studia przypadków) miało przynieść odpowiedź na pytanie:  

w jakich lokalnych partnerstwach realizowane są działania w e-Centrach- od momentu zainicjowania 

współpracy, przez rekrutację uczestników i realizację działań aktywizacyjnych, aż po wsparcie przy 

poszukiwaniu staży i zatrudnienia. 

Analiza zebranego materiału przeprowadzona została w następującym kluczu: 

 Zainicjowanie działalności e-Centrum 

 Rekrutacja uczestników 

 Działalność e-Centrum 

 Wsparcie w poszukiwaniu staży i zatrudnienia 

Typy partnerstw podzielone zostały ze względu na jednostkę, która podpisała porozumienie o współ-

pracy z Fundacją i w sensie formalnym zainicjowała rozpoczęcie realizacji projektu na danym terenie. 

Należy w tym miejscu zauważyć, że we wszystkich przypadkach pierwszym krokiem do powstania  

e-Centrum było nawiązanie kontaktu z lokalną instytucją lub organizacją przez przedstawiciela Fun-

dacji Aktywizacja (czyli każdorazowo faktycznym inicjatorem realizacji działań była organizacja poza-

rządowa o ogólnopolskim zasięgu). 

Poniżej przedstawione są wyodrębnione na podstawie przeprowadzonego badania typy partnerstw: 
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TYP 1: Jednostką lokalnie inicjującą powstanie e-Centrum jest Urząd Gminy 

Analiza opracowanych studiów pokazała powtarzalność następującego schematu powstawania  

e-Centrum:  

 

W takim schemacie powstanie e-Centrum najczęściej rozpoczynało się od nawiązania kontaktu przez 

przedstawiciela Fundacji Aktywizacja z Urzędem Gminy. Przedstawiciel Urzędu nawiązuje kontakt z 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który rozpoczyna rekrutację uczestników i realizację projektu. W 

takim układzie Trenerem/-ką samodzielności zostaje z reguły pracownik/-czka socjalny/-a, który re-

krutuje lub współpracuje przy rekrutacji uczestników. 

Rekrutacja uczestników w takim schemacie przebiegała na 2 sposoby: w całości należała do Ośrodka 

Pomocy Społecznej (wykorzystanie baz, kontaktów osobistych wśród osób niepełnosprawnych, nie-

jednokrotnie klientów OPS) lub rekrutacja rozpoczynała się od spotkania zorganizowanego przez Od-

dział Fundacji na terenie gminy – w spotkaniach takich brali udział zarówno przedstawiciele instytucji, 

jak i poinformowane różnymi drogami osoby niepełnosprawne wstępnie zainteresowane uczestnic-

twem. Obrazuje to przykład gminy Gromadka. 

Przykład 1 Rekrutacja – Gmina Gromadka 
Gromadka to wiejska gmina w województwie dolnośląskim. Powstanie e-Centrum zainicjował Wójt 

Gminy Gromadka i zlecił realizację Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Wszystkie działania 

rekrutacyjne realizowane były przez trenerkę samodzielności przy wsparciu pracowników GOPS. Tre-

nerka dysponowała listą beneficjentów GOPS, którą analizowała pod kątem możliwości wzięcia 

udziału w projekcie i samodzielnie kontaktowała się osobami, które spełniały formalne wymagania 

projektu systemowego. 

 
 

Istnieją także inne schematy partnerstw nawiązywanych przez Urzędy Gminy w celu realizacji projek-

tu i powstania e-Centrum. Pojawiały się sytuacje, w których współpraca po zakończeniu rekrutacji 

została nawiązywana ze szkołą, biblioteką lub domem kultury.  

Współpraca ta często polegała tylko na bezpłatnym użyczeniu sali, w której mogą być realizowane 

zajęcia – Urząd Gminy czy OPS nie zawsze dysponują takimi salami lub są one niedostosowane.  

Współpraca między instytucjami na etapie realizacji działań mogła także przybierać szerszą formę: 

zapewnienie niezbędnych materiałów dydaktycznych i biurowych, możliwość skorzystania z zaplecza 
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czy też wsparcie z zakresie dowozu uczestników. Taki schemat realizacyjny dobrze obrazuje przykład 

gminy Miłoradz. 

Przykład 2 Realizacja – Gmina Miłoradz 
Miłoradz to wiejska gmina w województwie pomorskim. E-Centrum prowadzone jest przez Gminny 

Ośrodek Kultury przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej, właścicielem e-Centrum jest Urząd Gmi-

ny. 

Wsparcie oferowane uczestnikom/-czkom Projektu realizowane było w salach udostępnionych przez 

Gminny Ośrodek Kultury. W pomoc w realizację warsztatów, szkoleń i seminariów włączony został 

również  Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, który  zapewniał Trenerce Samodzielności jak i osobom 

niepełnosprawnym materiały biurowe potrzebne podczas zajęć. Dodatkowo w razie konieczności 

transportu uczestników/-czek Urząd Gminy udostępniał specjalistyczny pojazd dostosowany do po-

trzeb osób z niepełnosprawnością.  

 

TYP 2: E-Centrum powstaje i jest prowadzone z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej 

Kolejnym schematem realizacyjnym, które można wyodrębnić na podstawie przeprowadzonej analizy 

studiów przypadku jest taki, w którym e-Centrum jest organizowane i prowadzone przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej inicjował powstanie e-Centrum i je prowadził – nawet, jeśli formalnie 

właścicielem e-Centrum była gmina, to nie pełniła żadnej realizacyjnej roli. W takim układzie OPS przy 

tworzeniu e-Centrum pozostawał w kontakcie z Fundacją, która wspierała proces organizacji e-

Centrum. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o roli spotkań prowadzonych przez pracowników Fundacji na tere-

nie gmin zainteresowanych przystąpieniem do projektu. W czasie tych spotkań nie tylko zachęcano 

do udziału potencjalnych uczestników, ale także były one okazją do zawiązania się współpracy w tym 

zakresie pomiędzy lokalnymi instytucjami. Pokazuje to przykład gminy Barciany. 

Przykład 3 Rekrutacja – Gmina Barciany 
Barciany to gmina wiejska w województwie mazurskim, położona przy granicy polsko-rosyjskiej.              

E-Centrum w tej gminie prowadzone jest przez OPS. 

Oddział Fundacji nawiązał kontakt z GOPS w Barcianach, w którym kierownik zlecił pracownikowi 

socjalnemu dalszy kontakt w tej sprawie. Trener samodzielności zajął się rekrutacją uczestników 

organizując w tym celu wspólnie z Urzędem Gminy i Oddziałem Fundacji spotkanie organizacyjno- 

informacyjne. W czasie tego spotkania pracownicy oddziału udzielali informacji w zakresie rekrutacji, 

warunków udziału oraz o wsparciu oferowanym uczestnikom w ramach projektu.  

 



 

 

W takim schemacie, na etapie realizacji działań w e-Centrum korzystano z zasobów GOPS i z materia-

łów przesłanych przez Fundację, a jeśli istniała potrzeba pozyskania dodatkowych zasobów do reali-

zacji przedsięwzięcia, wchodzono w lokalne formalne lub nieformalne partnerstwa. 

Przykładem może tu być gmina Michałowo: 

Przykład 4 Realizacja projektu – Gmina Michałowo 
Michałowo to gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim. Tutejsze e-Centrum prowadzone 

jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a trenerem samodzielności jest kierownik tej placówki. 

Przy realizacji projektu nawiązał on współpracę z: 

Urzędem Miejskim w Michałowie, który udostępnił pomieszczenia do realizacji wsparcia, a także 

tablicę informacyjną, na której zamieszczona została informacja o projekcie. 

Ochotniczą Strażą Pożarną, która udostępniła pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń. 

Biblioteką Gminną, która udostępniła komputery i pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń. 

Ponadto sam OPS udostępnił pomieszczenia, artykuły biurowe, dostęp do kserokopiarki oraz mate-

riałów szkoleniowych. 

  
 

Warto w tym miejscu zauważyć, że analiza materiału badawczego wskazała, iż pozyskanie lokalnych 

partnerów i dostępu do zasobów potrzebnych do realizacji wsparcia zależy w dużej mierze od indy-

widualnych cech trenera i jego pozycji w lokalnej społeczności.  

 

TYP 3: E-Centrum powstaje i/lub jest prowadzone z inicjatywy ośrodka kultury lub biblioteki 

Kolejnym typem e-Centrów są te, które powstały z inicjatywy i są prowadzone przez  ośrodki kultu-

ry. W badaniu wzięły udział 2 takie e-Centra – w jednym przypadku jednostką, która podpisała poro-

zumienie jest gmina, w drugim sam ośrodek kultury. Każde z tych e-Centrów działało inaczej wcho-

dząc w inne partnerstwa, warto, zatem rozpatrywać je jako dwa osobne schematy działania. 

Przypadek 1: Urząd Gminy – Ośrodek Kultury – Ośrodek Pomocy Społecznej 



 

 

 

W przypadku tego e-Centrum ośrodek kultury pojawił się dopiero po zainicjowaniu działania przez 

Urząd Gminy i jego rola sprowadziła się do udostępnienia lokalu. Urząd wykorzystał lokalne zasoby 

realizacyjne także poprzez nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu przepro-

wadzenia rekrutacji. Wydaje się, że w przypadku tego schematu realizacyjnego kluczowa jest rola 

władz lokalnych, które nawiązały współpracę z pozostałymi partnerami, koordynując tym samym 

powstanie e-Centrum, nawet, jeśli formalnie działania związane z jego funkcjonowaniem przekazane 

zostały do ośrodka kultury. 

 

Przykład 2: Ośrodek Kultury – Urząd Gminy – Ośrodek Kultury 

 

W przypadku tego schematu lokalnym inicjatorem działania był ośrodek kultury, który przekazał in-

formację o możliwości wzięcia udziału w projekcie i zorganizowania e-Centrum do Urzędu Gminy. 

Urząd podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją, ale faktyczną rola organizacyjno-realizacyjną 

wziął na siebie ośrodek kultury. Kluczowy w przypadku tego schematu był fakt, że na terenie gminy 

funkcjonowało wcześniej e-Centrum założone przez Fundację w ramach wcześniejszych projektów,  

a trener samodzielności (pracownik ośrodka kultury) był jego pracownikiem.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku tego e-Centrum nie pojawiła się współpraca z OPS co 

miało swoje duże konsekwencje – rekrutacja uczestników bez wsparcia tej instytucji była dużym wy-

zwaniem i udała się głównie dzięki osobistym kontaktom i zaangażowaniu trenera samodzielności.  

Wsparcie w tym e-Centrum realizowane jest w całości w ośrodku kultury: 

Fundacja kontaktuje się z 
Urzędem Gminy, który 
decyduje się "wejśc w 

projekt". Z urzędu 
zrekrutowany jest także 
trener samodzielności 

Gmina poszukuje 
lokalu, który byłby 

dostosowany i 
posiadał  komputery 

‒ nawiązuje 
współpracę z 

gminnym ośrodek 
kultury 

Gmina nawiązuje 
współpracę z 
OPS w celu 

zrekrutowania 
uczestników   

Ośrodek Kultury dostaje 
informację o projekcie od 

pracowników Fundacji 

Informacja zostaje 
przekazana do Urzędu 

Gminy, który podejmuje 
decyzję o przystapieniu 

Ośrodek Kultury podejmuje 
się realizacji projektu, a 

jeden z pracowników zostaje 
trenerem samodzielności 



 

 

Przykład 5 Realizacja projektu – Gmina Gdów 
Gdów to gmina wiejska w województwie małopolskim. Tutejsze e-Centrum prowadzone jest przez 

Centrum Kultury, a trenerem samodzielności jest pracownik tej placówki. 

Przy realizacji projektu nie nawiązano żadnych dodatkowych partnerstw. Wszystkie formy wsparcia 

odbyły się w Centrum Kultury w Gdowie. Siedziba e-Centrum dysponuje salą szkoleniową oraz kom-

puterową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, którą użyczyło bezpłatnie na potrzeby 

projektu. Centrum Kultury umożliwiło również skorzystanie z materiałów biurowych. Osoby, które 

wymagały dowozu do e-Centrum mogły liczyć na pomoc trenera samodzielności. 

 

Przykład tego e-Centrum może także pokazywać, że w przypadku realizacji działań w gminach klu-

czową rolę nie zawsze odgrywały instytucje – mógł to być konkretny człowiek lub grupa ludzi.  

TYP 4: E-Centrum powstaje i jest prowadzone z inicjatywy organizacji pozarządowej 

Kolejny schemat realizacyjny to taki, w którym rolę organizacyjno-realizacyjną pełni lokalna organi-

zacja pozarządowa. 

E-Centra prowadzone przez organizacje pozarządowe stanowią zupełnie odrębny typ jednostek, po-

nieważ zdarza się że są prowadzone bez wsparcia lokalnych instytucji, jedynie we współpracy z Fun-

dacją.  

W badaniu wzięły udział 2 takie gminy – jedna prowadzona przez Centrum Wolontariatu, druga zaś 

przez lokalne stowarzyszenie.  

Schemat działania w przypadku tych e-Centrów przedstawia się następująco: 

 

W tym schemacie działania kluczowe było zaangażowanie lokalnej organizacji pozarządowej, która 

nawiązała kontakt z Urzędem Miasta, doprowadziła do powstania e-Centrum na terenie gminy,  

Fundacja nawiązuje 
kontakt z lokalną 

organizacją, która jest 
zainteresowana 

uczestnictwem w 
projekcie  

Lokalna organizacja 
nawiązuje kontakt z 

Urzędem Miasta w celu 
zainicjowania powstania 

e-Centrum. Miasto 
podpisuje porozumienie. 

Lokalne stowarzyszenie 
prowadzi e-Centrum 
nawiązując przy tym 

partnerstwa na każdym 
etapie realizacji. Trener 

samodzielności to 
wolontariusz lub 

pracownik 
stowarzyszenia.  



 

 

a następnie zorganizowała i zrealizowała wszystkie działania.  

 

W przypadku takiego schematu działania problemem okazała się rekrutacja – brak dostępu do baz 

danych osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu utrudnił znalezienie uczestników. Przedstawi-

ciele stowarzyszenia wykorzystali swoje osobiste kontakty, starali się także promować projekt w lo-

kalnych mediach. Ostatecznie przeprowadzenie rekrutacji umożliwiło dopiero wykorzystanie niefor-

malnych kontaktów w MOPS trenerki samodzielności. W rekrutację mimo prób nie włączył się Powia-

towy Urząd Pracy, a Urząd Miasta nie posiadał kontaktów do osób niepełnosprawnych, jego wsparcie 

było zatem nieskuteczne. 

Działania w e-Centrum przeprowadzone zostały wewnętrznymi zasobami stowarzyszenia, jednakże  

w sali wynajmowanej od Urzędu Miasta. Komputery na zajęcia komputerowe wypożyczone zostały 

od biblioteki.  

 

TYP 5: E-Centrum powstaje nie na terenie gminy, tylko powiatu, i jest prowadzone przez instytucje 

powiatową 

Ostatnim schematem realizacyjnym, który można wyodrębnić na podstawie przeprowadzonej analizy 

jest schemat, w którym e-Centrum jest prowadzone przez instytucję powiatową. W badaniu wzięło 

udział jedno e-Centrum, które prowadzone jest przez taką instytucję – Powiatowy Urząd Pracy. 

Uczestnicy tego e-Centrum to osoby z różnych gmin na terenie powiatu. Podpisanie porozumienia  

z Fundacją przez PUP umożliwiło uczestnictwo osobom z całego powiatu (w pojedynczych gminach 

nie znalazła się wystarczająca liczba chętnych osób, by stworzyć e-Centrum), co można uznać za war-

tość dodaną takiego schematu realizacyjnego.  

 

Rekrutacja w tym e-Centrum odbyła się wewnętrznymi kanałami PUP. Zostało także zorganizowane 

spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędów Gminy i OPS, a także pojedyncze zaintere-

sowane projektem osoby niepełnosprawne.  

Działania w ramach projektu zostały zrealizowane bez wchodzenia w dodatkowe partnerstwa – wy-

korzystane zostały tylko zasoby PUP. 

 

Lokalna współpraca przy poszukiwaniu staży i zatrudniania 

Głównym celem działań realizowanych na terenie gmin było wprowadzenie osób niepełnosprawnych 

na rynek pracy – znalezienie i utrzymanie przez nie zatrudnienia. Działania związane z poszukiwaniem 

pracy należały w dużej mierze do pracowników Oddziału Fundacji, jednakże z założenia miały się od-

bywać we współpracy z trenerami samodzielności. Nie we wszystkich badanych gminach takie działa-

nia były prowadzone w momencie prowadzenia badania (zależało to od momentu w projekcie,  

w którym znajdowało się dane e-Centrum).  

Trenerzy samodzielności w opisywanych gminach byli zaangażowani w poszukiwanie pracy i stażu. 

Nawiązywali  kontakt z lokalnymi pracodawcami, często także z różnymi instytucjami z poziomu gmi-

ny, które mogą wziąć uczestnika na staż, praktykę zawodową czy do pracy. Trenerzy byli też w kon-



 

 

takcie z pośrednikami pracy z Oddziału, jednakże bezpośredni kontakt z pracodawcą niejednokrotnie 

uważali za swoje zadanie.  

Rzadziej inicjowana i realizowana była współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, która uważana była 

za ważną i pożądaną, jednakże trudną do osiągnięcia. 

Ciekawym przykładem partnerstw na rzecz zatrudnienia są partnerstwa z Cechami Rzemiosł – part-

nerstwa te mają na celu wysłanie uczestników na indywidualne szkolenia lub warsztaty praktycznej 

nauki zawodu.  

W e-Centrach realizowane są spotkania z pracodawcami, w których biorą udział także przedstawiciele 

Fundacji.  

Działania związane z  lokalnymi działaniami na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pokazują 

przykłady gmin Krapkowice i Reda.  

Przykład 6 Wejście na rynek pracy – Powiat Krapkowice 
Krapkowice to e-Centrum w województwie śląskim, którego właścicielem jest Powiatowy Urząd Pra-

cy. Trenerka samodzielności jest pośredniczką pracy w tej instytucji.  

Przy wsparciu procesu aktywizacji zawodowej w-Centrum korzysta z własnych zasobów ogłoszeń  

o pracę (PUP). Trenerka nie widzi potrzeby nawiązywania współpracy z żadną instytucją w tym za-

kresie. 

Oddział Fundacji Aktywizacja planuje przeprowadzenie spotkania z pracodawcami, w którym wezmą 

udział pracownicy Oddziału, Mentor i Trener Samodzielności. Spotkanie to będzie miało na celu 

przedstawienie działań Fundacji, przekazania informacji o tym, że beneficjenci dzięki uczestnictwu  

w projekcie zostali przygotowani do podjęcia stażu/praktyk/zatrudnienia.  

 

Przykład 7 Wejście na rynek pracy –Gmina Reda 
Reda to gmina w województwie pomorskim, która jest częścią aglomeracji trójmiejskiej. E-Centrum 

prowadzone jest przez Stowarzyszenie EUREKA, trenerka samodzielności jest wolontariuszką tego 

stowarzyszenia. 

Etap wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy jest wspierany przez licznych partne-

rów. Współpraca została nawiązana między innymi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lu-

zinie (współpraca podjęta ze względu na jedną z uczestniczek zamieszkałą w okolicach Luzina), Ce-

chem Rzemiosł Różnych w Redzie (prowadzone są rozmowy na temat zakresu współpracy), Centrum 

Żywieniowo-Dietetycznym, ośrodkiem zdrowia (rozmowy na temat staży dla uczestników/-czek), 

prywatną firmą z branży informatycznej (staż i zatrudnienie dla uczestnika).  

Kontynuowana jest również współpraca z partnerami, którzy zaangażowali się w działania wspiera-



 

 

jąca na wcześniejszych etapach realizacji Projektu, a mianowicie z Urzędem Miasta Reda (organiza-

cja staży dla uczestników/-czek) a także ze stowarzyszeniami SPON i „Tęcza” (udostępnienie baz da-

nych potencjalnych pracodawców a także pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy dla osób niepełno-

sprawnych).  

Niestety nie udało nawiązać się współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy – instytucja nie odpowie-

działa na pismo wystosowane przez Stowarzyszenie „EUREKA”.  

 
 

Wnioski z przeprowadzonej analizy jakościowej 
 

Z racji na jakościowy charakter przeprowadzonego badania nie istnieje możliwość sformułowania 

wniosków o charakterze ogólnym. Możliwe jest jednak wskazanie pewnych kierunków działań lokal-

nych związanych z inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób nie-

pełnosprawnych. 

 Wnioski z zakresu inicjowania lokalnych działań na rzecz zatrudniania osób niepełnospraw-

nych  

Realizacja lokalnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych nie doszłaby do 

skutku, gdyby nie zainicjowanie tych działań przez ogólnopolską organizację działającą na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Rolą organizacji było zarówno zainicjowanie działań, jak i nadanie im pewnej 

struktury realizacyjnej i ram merytorycznych. 

 Wnioski z zakresu rekrutacji 

Prowadząc rekrutację osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiejskich i małomiastecz-

kowych  istotna jest współpraca z instytucją, która ma dostęp do odpowiednich baz danych. Na po-

ziomie gminy taką instytucją jest GOPS, na poziomie powiatu może to być także PUP lub PCPR. Ważną 

rolę odgrywają tez osobiste kontakty osób prowadzących rekrutację w społeczności (duża rola pra-

cowników socjalnych).  

Urząd Gminy może być instytucją inicjującą realizację projektu i koordynującą zorganizowanie e-

Centrum, jednakże z racji na brak dostępu do baz danych ma trudności z samodzielnym przeprowa-

dzeniem rekrutacji.  

Bardzo ważną rolę przy rekrutacji, a także przy realizacji działań i wsparciu w poszukiwaniu zatrud-

nienia odgrywa sam trener samodzielności- istotne są zatem jego osobiste kontakty i stanowisko 

pracy.  

Rekrutacja osób niepełnosprawnych bez wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo trudna do 

przeprowadzenia.  



 

 

 Wnioski z zakresu realizacji wsparcia 

Na tym etapie występowała współpraca z następującymi podmiotami: biblioteki, ośrodki kultury, 

szkoły, ochotnicza straż pożarna.  

Współpraca polegała na udostępnieniu sal do przeprowadzenia wsparcia, a także na zapewnieniu 

materiałów szkoleniowych i dydaktycznych. W niektórych przypadkach współpraca polegała także na 

udostępnieniu komputerów. E-Centra, w których z różnych powodów nie udało się pozyskać takiego 

zaplecza (lub trener samodzielności nie jest pracownikiem OPS) realizacja projektu była trudniejsza.  

 Wnioski z zakresu prowadzenia działań mających na celu wejście osób niepełnosprawnych 

na rynek pracy 

Trenerzy samodzielności z badanych e-Centrów włączają się w działania na rzecz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych poprzez kontakt z lokalnymi pracodawcami, poszukiwanie miejsc stażu i praktyk. 

Współpraca na rzecz zatrudnienia w niektórych przypadkach ma miejsce już na etapie szkoleń – na-

wiązywane są partnerstwa z cechami rzemiosł i instytucjami szkoleniowymi, w celu jak najlepszego 

dopasowania szkolenia do potrzeb rynku. 

Udział Powiatowego Urzędu Pracy w tym procesie jest incydentalny. 

W działaniach związanych z wejściem na rynek pracy ważną rolę spełnia Fundacja Aktywizacja – ini-

cjująca ogólnopolska organizacja pozarządowa.  

Modelowe partnerstwa gminne na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepeł-

nosprawnych – wnioski z analizy ilościowej i jakościowej 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można spróbować stworzyć profil  partnerstwa na rzecz ak-

tywizacji osób niepełnosprawnych na poziomie gminy. Takie modelowe partnerstwo powinno zakła-

dać komplementarność działań poszczególnych zaangażowanych podmiotów i ich współpracę na 

różnych etapach realizacji.  

Przy koordynacji działań na etapie powstawania e-Centrum istotna jest koordynacyjna rola władz 

lokalnych, która może zachęcić poszczególne instytucje do uczestnictwa. W rekrutację uczestników 

powinna być zaangażowana instytucja, która dysponuje odpowiednią bazą danych. 

 Istotne jest także zapewnienie odpowiedniego lokalu, w którym może odbywać się wsparcie i zaso-

bów do jego realizacji – tutaj role mogą odgrywać bardzo różne jednostki funkcjonujące na terenie 

gminy.  

Poszukiwanie zatrudnienia powinno odbywać się na jak najbardziej lokalnym poziomie, zakładać bez-

pośrednie kontakty z pracodawcami i rozpoznanie potrzeb lokalnego rynku pracy. Ważne jest zaan-

gażowanie w ten proces instytucji odpowiedzialnych za aktywizację zawodową – Powiatowego Urzę-

du Pracy. Rolą PUP mogłoby być wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami zarówno na 

etapie poszukiwania stażu, jak i zatrudnienia.  



 

 

Schemat realizacyjny działań w ramach tak opisanego modelu pokazuje poniższa rycina: 

 

 

Schemat 3 Modelowe partnerstwa gminne na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 

 

Tak zorganizowane partnerstwa na poziomie gminy mogą przyczynić się do przeprowadzenia działań 

z uwzględnieniem zasady komplementarności i jak najlepszych wykorzystaniem lokalnych zasobów. 

 

 

 

 

 

Załącznik 1- Kwestionariusz wywiadu- lokalne partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych (wzór) 

 

Kwestionariusz wywiadu- lokalne partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodo-

wej osób niepełnosprawnych 

1 
•Urząd Gminy inicjuje rozpoczęcie dzialań (potrzebny jest sygnał, który zmotywuje do takiego 

działania- w tym przypadku takim faktycznym inicjatorem była Fundacja).  

2 
•Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację uczestników, uwzględniając przy tym 

informacje o potencjalnych uczestnikach, które mogą mieć inne instytucje. 

3 
•Urząd Gminy poszukuje dostosowanego lokalu na terenie gminy- lokal taki może być w 

bibliotece, szkole, ośrodku kultury, remizie , siedzibie lokalnej organizacji pozarządowej.  

4 

•Urząd Gminy lub inna lokalna instytucja udostępnia zasoby potrzebne do przeprowadzenia 
wsparcia ‒ materiały biurowe i dydaktyczne, dostęp do ksero. W razie konieczności 
zapewnia także transport uczestnikom. 

5 

•Praca i staże dla osób niepełnosprawnych pozyskiwane są przede wszystkim 
lokalnie.Współpraca na rzecz zatrudnienia rozpoczyna się już na etapie indywidualnych 
szkoleń dla uczestników. W aktywizację zawodową zaangażowany jest Powiatowy Urząd 
Pracy.  



 

 

 

Część I. Kwestionariusz wywiadu dla Trenerów/-ek samodzielności 

Wprowadzenie  

Przed przeprowadzeniem wywiadu należy się dobrze zapoznać  z niniejszym scenariuszem (poszcze-

gólne pytania i ich cel). 

Odpowiedzi na pytania  zapisujemy od razu, w czasie prowadzenia wywiadu (najlepiej od razu na 

komputerze). Jeśli TS mówi za szybko, to prosimy żeby zwolnił- zapisanie wszystkich istotnych infor-

macji jest tu dla nas kluczowe.  

Schemat prowadzenia rozmowy jest taki, że zawsze najpierw zadajemy pytanie główne, a jeśli  nie 

uzyskaliśmy wyczerpującej odpowiedzi, to dopytujemy. Na czerwono zapisane są pytania pomocni-

cze, nie jest to jednak ich pełen katalog.  Zadając pytania pogłębiające zawsze pamiętajcie o celu (dla 

każdego obszaru wpisany jest w szarej ramce).  

KROK 1: Umówienie się na rozmowę z Trenerem /-ką samodzielności 

Dzień dobry, nazywam się [imię, nazwisko]. Jestem specjalistą/-ką ds. ewaluacji w Fundacji Aktywi-

zacja w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich i małomiasteczko-

wych”. W ramach projektu przeprowadzamy badanie, które ma na celu określenie jak wyglądają 

lokalne partnerstwa na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Badanie potrwa około 40 

minut. Czy mógłbym/mogłabym umówić się z Panem/Panią na taką rozmowę? Jaki termin będzie 

najodpowiedniejszy?  

 

KROK 2: Przeprowadzenie wywiadu telefonicznego 

Przywitanie 

Dzień dobry, nazywam się (imię i nazwisko) i dzwonię z Fundacji Aktywizacja.  Umawialiśmy się na 

rozmowę telefoniczną w tym terminie. Czy możemy teraz porozmawiać? 

Rozmowa potrwa około 40 minut i będzie dotyczyła lokalnych partnerstw na rzecz aktywizacji 

osób niepełnosprawnych na przykładzie e-Centrum, w którym Pan/-i pracuje. 

 

Zebranie podstawowych informacji o Trenerze/-ce samodzielności i e-Centrum 

Cel: zebranie podstawowych informacji na temat badanego e-Centrum 

Na początek chciałabym/chciałbym uzyskać kilka informacji na temat e-Centrum, które Pan/-i pro-

wadzi: 

Od jak dawna e-Centrum jest w projekcie?   

Ilu jest uczestników?  

Jaki jest rodzaj niepełnosprawności uczestników?  

Czy w grupie występuje zróżnicowanie pod tym względem? 

Kto jest formalnym właścicielem e-Centrum?  

Czy praca w projekcie to Pana/-i główne miejsce pracy? 

Jakie jest Pan/i Pana główne miejsce pracy?  

Na jakim stanowisku Pan/i pracuje?  



 

 

Ogólne pytanie o partnerstwa. 

Cel: z tej części chcemy się dowiedzieć z kim w ogóle lokalnie współpracowało e-Centrum.                      

W dalszej części będziemy pogłębiać te pytania. 

Z jakimi formalnymi i nieformalnymi partnerami współpracowali Państwo przy realizacji działań  

w e-Centrum? Prosimy o wymienienie po kolei  (od rekrutacji uczestników, przez realizację różnych 

form wsparcia po  wsparcie związane z wejściem na rynek pracy). 

W jaki sposób doszło do tej współpracy (kto się zgłosił do kogo i w jakim celu). 

Czy którykolwiek z partnerów poniósł koszty finansowe związane z działalnością e-Centrów? Który? 

Jakie to były koszty?  

 

Rekrutacja uczestników 

Cel: z tej części chcemy się dowiedzieć tego, jak wyglądała lokalnie współpraca przy organizacji 

rekrutacji- jakie instytucje w tym uczestniczyły i jak do tego doszło, co się okazało skutecznie a co 

nie, a także jak to powinno wyglądać w modelu idealnym. 

W jaki sposób zorganizowana była rekrutacja uczestników e-Centrum? 

Z jakimi instytucjami/organizacjami współpracowano  przy rekrutacji uczestników?      

W jaki sposób  była zorganizowana współpraca przy rekrutacji? Jakie instytucje uczestniczyły  

w rekrutowaniu uczestników?   

Które kanały rekrutacji okazały się najskuteczniejsze?  

Rekrutacja przy wsparciu których instytucji okazała się skuteczna? 

Rekrutacja przy wsparciu których instytucji okazała się nieskuteczna? Jakie były powody? 

 

Jak taka lokalna współpraca przy rekrutacji uczestników do e-Centrum powinna wyglądać? 

 

Organizacja wsparcia w e-Centrum 

Cel tej części: w tej części wywiadu chcemy się dowiedzieć, z kim trenerzy współpracowali przy 

organizacji wsparcia w e-Centrum 

Z jakimi instytucjami/organizacjami współpracowali Państwo przy organizacji wsparcia (warsztaty, 

szkolenia, seminaria, spotkania z mentorem)  w e-Centrum? 

Jaka była rola/zadania poszczególnych partnerów?  

W jaki sposób doszło do tej współpracy? Prosimy o opisanie. 

Z którym partnerem współpracowało się najlepiej? Z którym najgorzej? Dlaczego? 

Czy były instytucje, z którymi próbowano nawiązać współpracę, ale do niej nie doszło? Jakie były 

powody?  

Wprowadzanie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 

Cel: w tej części chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób wyglądała i z kim została nawiązana współ-

praca przy poszukiwaniu osobom niepełnosprawnym  praktyk, staży i zatrudnienia. 

Z jakimi instytucjami/organizacjami współpracowali Państwo przy działaniach mających na celu 

wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy?  

Jaka była rola/zadania poszczególnych partnerów?  

W jaki sposób doszło do tej współpracy?  

Partnerstwa, które nie doszły do skutku. 

Cel: w tej części chcemy się dowiedzieć, z kim współpraca nie wyszła lub w ogóle nie została zaini-



 

 

cjowana, a także jak takie idealne partnerstwo powinno wyglądać i przez kogo powinno być skoor-

dynowane.  

Czy pojawiły się takie instytucje/organizacje, z którymi mimo prób nie udało się nawiązać współ-

pracy 

Jeśli tak, to prosimy o  jakie to jakie to były instytucje/organizacje i w jaki sposób próbowano na-

wiązać z nimi współpracę. Dlaczego w Państwa opinii ta współpraca nie doszła do skutku? 

Z kim nie udało się nawiązać współpracy na etapie rekrutacji ? Dlaczego? 

 Z kim nie udało się nawiązać współpracy na etapie realizacji działań? Dlaczego? 

Z kim nie udało się  nawiązać współpracy na etapie wprowadzania osób niepełnosprawnych na 

rynek pracy? Dlaczego? 

 

Idealne partnerstwo lokalne na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 

Cel: ustalenie, jak idealnie powinno wyglądać takie partnerstwo na rzecz aktywizacji  na poziomie 

gminy 

 

Z jakimi organizacjami/instytucjami warto byłoby współpracować  następnym razem przy takich 

działaniach? 

Jak powinno wyglądać takie idealne partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych  

z terenów wiejskich i małomiasteczkowych?  

 

Zakończenie 

Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Nie mam już więcej pytań. Czy może Pan/-i chciałby o coś 

zapytać?  

 

Część II. Kwestionariusz wywiadu dla pracowników Oddziałów 

Wprowadzenie  

Pytania uzupełniające zadajemy wszystkim pracownikom Oddziału, którzy w jakikolwiek sposób na-

wiązywali kontakt z  badanym e-Centrum. 

Pytania dotyczą tylko i wyłącznie badanego e-Centrum i dla każdej badanej gminy zadajemy je osob-

no. 

Najpierw zadajemy pytanie główne, kiedy wypowiedź jest niepełna- dopytujemy. Na czerwono zapi-

sane są pytania pomocnicze, nie jest to jednak ich pełen katalog.  Zadając pytania pogłębiające zaw-

sze pamiętajcie o celu (dla każdego obszaru wpisany jest w szarej ramce).  

Powstanie e-Centrum/podpisanie porozumienia/rekrutacja uczestników 
 
Cel: ustalenie, w jaki sposób doszło do podpisania porozumienia z e-Centrum i rekrutacji uczestni-
ków i kto był w ten proces zaangażowany  

 
W jaki sposób zainicjowana została współpraca z danym e-Centrum? 



 

 

Kto i z kim nawiązał kontakt? Czy kontakt został nawiązany z konkretną osobą, czy z instytucją? 
Na czym polegała rola Oddziału?  
Czy w tej gminie wcześniej funkcjonowało e-Centrum? 
Czy Oddział w jakikolwiek sposób uczestniczył w rekrutacji uczestników? W jaki sposób? 
Jeśli tak, to czy przy rekrutacji uczestników Oddział współpracował z jakimiś instytucjami? Jakimi? 
Na czym polegała rola Oddziału?  
 

Działalność e-Centrum 
Cel:  ustalenie, czy i z jakimi instytucjami lokalnymi współpracował Oddział przy realizacji działań  
w e-Centrum? 

Czy w czasie realizacji działań w e-Centrum (warsztaty, seminaria, spotkania z Mentorem/-ką) Od-
dział współpracował z lokalnymi instytucjami? Jeśli tak, to w jakim zakresie? 
 

Wejście uczestników projektu na rynek pracy 
 
Cel: ustalenie, kto wspierał lokalnie proces aktywizacji zawodowej uczestników projektu 

Z kim Oddział kontaktował się przy poszukiwaniu stażu dla uczestników?  
Z jakimi instytucjami się kontaktowano?  Z kim została nawiązana współpraca? Jak przebiegała ta 
współpraca?  

Dziękujemy pracownikom za poświęcony czas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 Studium przypadku- lokalne partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepeł-

nosprawnych na przykładzie e-Centrum (wzór) 

Studium przypadku- lokalne partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych na przykładzie e-Centrum ( nazwa  e-Centrum) 

 



 

 

Podstawowe informacje o opisywanej gminie   

(około pół strony tekstu, nie więcej niż 1 strona tekstu) 

(województwo, powiat, gmina, charakter gminy- wiejska/miejska/miejsko-wiejska, szczególnie istot-

ne informacje na temat gminy- tereny dawnego PGR, bliskość dużej aglomeracji miejskiej itd., liczba 

mieszkańców, funkcjonujące na terenie gminy instytucje pomocy i integracji społecznej i rynku pracy, 

główne zakłady pracy). 

Podstawowe informacje o opisywanym e-Centrum 

(około pół strony tekstu, nie więcej niż 1 strona tekstu) 

(od jak dawna e-Centrum jest w projekcie, Ilu jest uczestników, jaki jest rodzaj niepełnosprawności 

uczestników, czy w grupie występuje zróżnicowanie pod tym względem, kto jest formalnym właści-

cielem e-Centrum, jakie jest główne miejsce pracy  i stanowisko pracy trenera samodzielności). 

Opis formalnych i nieformalnych partnerstw 

(maksymalnie 3 strony tekstu, minimalnie 1 strona tekstu) 

(opis wszystkich formalnych i nieformalnych partnerstw związanych z funkcjonowaniem e-Centrum: 

od momentu zainicjowania przystąpienia e-Centrum do projektu/powstania e-Centrum, przez rekru-

tację uczestników, realizację działań w e-Centrum po działania związane z wejściem na rynek pracy. 

W opisie powinny zostać uwzględnione wszystkie podmioty, które pojawiły się w wywiadach prze-

prowadzonych z trenerami/-kami samodzielności i pracownikami/-czkami Oddziału) 

 

Imię i nazwisko autora/-ki studium: 

Data: 

 

 

 


