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I. Wprowadzenie 

Niniejszy raport opisuje wyniki badania „Modelowe partnerstwa na rzecz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych z terenów małych miast i wsi – poziom powiatowy” zrealizowanego w ramach 

projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 

małomiasteczkowych” realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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. W 

sumie w ramach projektu podpisano ponad 200 takich porozumień w całej Polsce.  

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością w procesie wejścia na rynek 

pracy. Główne formy wsparcia oferowane w ramach projektu przedstawia poniższy schemat: 

 

Schemat 1. Schemat aktywizacji zawodowej w projekcie systemowym „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z 

terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

 

Aktywizacja społeczna: 
grupowe i indywidualne 

wsparcie w zakresie  
podnoszenia kompetencji 

społecznych (warsztaty 
umiejętności społecznych, 
indywidualne wsparcie o 

charakterze  psychologicznym, 
wsparcie prawne, doradztwo 

zawodowe , szkolenia 
podstawowe itd.  

Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych: szkolenia 
zawodowe, szkolenia z 

przedsiębiorczości, 
działalności gospodarczej i 

spółdzielczości socjalnej  

Wejście na rynek pracy: 
praktyki, staże, warsztaty 

praktycznej nauki zawodu, 
wsparcie trenera pracy, 

pośrednictwo pracy 



 
Głównym rezultatem realizowanych działań było wprowadzenie na rynek pracy 400 osób z 

niepełnosprawnością.  

Efektem realizacji projektu ma być powstanie Programu „Postaw na pracę” – propozycji modelowego 

rozwiązania problemu niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i 

małych miast.  

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym 

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

Doświadczenia z realizacji projektu systemowego wskazały, że kluczowa dla powodzenia 

przedsięwzięcia była wielosektorowa współpraca z lokalnymi partnerami zarówno publicznymi, 

społecznymi, jak i prywatnymi. Prace nad Programem pokazały, że istnieje potrzeba przeprowadzenia 

badania które pokaże, w jaki sposób lokalnie zorganizowane są działania na rzecz wprowadzania osób 

niepełnosprawnych na rynek pracy i w jaki sposób powinny one wyglądać modelowo. Dodatkowo, 

istotne było określenie jak na realizację lokalnych działań wpływają zmiany w Ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W okresie od września do listopada 2014 roku przeprowadzono badanie jakościowe za pomocą 

zogniskowanych wywiadów grupowych w 8 wybranych powiatach na terenie całej Polski. W badaniu 

wzięli udział przedstawiciele podmiotów lokalnie zaangażowanych w działania na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Celem badania było  określenie, w jaki sposób jest zorganizowana i jak modelowo powinna wyglądać 

lokalna współpraca na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Niniejszy raport przedstawia wyniki przeprowadzonego badania.  

II. Metodologia badawcza  

Badanie miało przynieść odpowiedź na następujące pytania: 

 Jak przebiega lokalna współpraca na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych? 

 Jakie powinny być modelowe rozwiązania w zakresie współpracy na rzecz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych z terenów małych miast i wsi? 

 



 
Główne obszary badawcze przedstawia poniższy schemat:  

 

Schemat 2 Główne obszary badawcze 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych i miało 

charakter jakościowy. W sumie przeprowadzono 8 wywiadów w 8 powiatach. W poniższej tabeli 

zamieszczono informację o badanych miejscowościach: 

Tabela 1 Wykaz nazw miejscowości, które wzięły udział w badaniu  

Nazwa miejscowości powiatowej: Województwo: 

Przasnysz mazowieckie 

Kępno wielkopolskie 

Strzelce Opolskie opolskie 

Brzeziny łódzkie 

Chełmno kujawsko-pomorskie 

Kłodzko dolnośląskie 

Rzeszów podkarpackie 

Suwałki podlaskie 

 

Modelowe 
partnerstwa na 

rzecz zatrudnienia 
osób 

niepełnosprawnych  

Jak wygląda  lokalna 
współpraca na rzecz 
zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych?  

Jak powinna modelowo 
wyglądać współpraca na 
rzecz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych?  

Jaka jest rola organizacji 
pozarządowych w procesie 

wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na 
lokalny rynek pracy? 

Jaki wpływ mają zmiany  w 
lokalnej polityce na rzecz 
aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych 
wprowadzają zmiany w 

ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy? 



 
W wywiadach wzięli udział przedstawiciele gminnych i powiatowych instytucji działających w 

obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności na rzecz 

ich zatrudnienia. W większości przypadków byli to przedstawiciele takich instytucji jak: Powiatowe 

Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, lokalnie działające 

spółdzielnie socjalne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej. Ponadto w 

spotkaniach wzięli też udział przedstawiciele lokalnych władz na poziomie gminnym i powiatowym. 

W każdym spotkaniu wziął udział przedstawiciel Fundacji Aktywizacja.  

W założeniach badawczych w spotkaniach mieli wziąć udział także lokalni pracodawcy. Przedstawiciel 

tej grupy nie pojawił się jednak na żadnym spotkaniu. 

Z racji na potrzebę utrzymania anonimowości badanych przy analizie wyników nie podano nazw 

miejscowości.  

Badanie miało charakter jakościowy, wnioski płynące z analizy wyników mają zatem jedynie 

charakter rozpoznawczy i nie mogą być uogólnione na całą populację. 

III. Opis wyników badania 

Lokalna współpraca na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – analiza 

stanu zastanego 

Analiza wyników przeprowadzonego badania jakościowego pokazała, że działania na rzecz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w badanych powiatach prowadzone są głównie przez 

powiatowe urzędy pracy. Osoby niepełnosprawne nie są przez nie traktowane jako osobna grupa 

klientów, jednakże działania do nich skierowane finansowane są nie tylko ze źródeł Funduszu Pracy, 

ale także ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracownicy 

urzędu wskazywali jednak, że tylko nieliczne spośród osób niepełnosprawnych na terenie ich powiatu 

rejestrują się w urzędzie. 

Dodatkowo, w działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie 

badanych gmin zaangażowane są także Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy 

Społecznej. Mimo ustawowo innych zadań tych instytucji, w kilku z badanych powiatów wyraźnie 

deklarowano, że prowadziły one także działania związane z wprowadzaniem osób 

niepełnosprawnych na rynek pracy. Miało to związek przede wszystkim z realizacją projektów 

systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 



 
Fakt, że OPS i PCPR realizowały takie formy wsparcia jak szkolenia zawodowe czy staże jest w 

większości przypadków oceniany negatywnie. Wynika to przede wszystkim z tego,  że działania te nie 

zawsze są skoordynowane z działaniami urzędów pracy i nie prowadzą do zatrudnienia. Problem ten 

został opisany w dalszej części niniejszego raportu. 

Poza PUP, OPS i PCPR lokalnie w działania na rzecz osób niepełnosprawnych zaangażowane są 

warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, a w przypadku niektórych powiatów 

także szkoły specjalne, spółdzielnie socjalne i lokalne organizacje pozarządowe. Rola tych ostatnich 

sprowadzana jest jednak często do działań charytatywnych i kulturalno-rozrywkowych.  

W procesie aktywizacji zawodowej szczególna jest rola władz lokalnych – mogą one pełnić rolę 

koordynatora działań, inicjować współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami i zwracać uwagę 

na problemy społeczne, szczególnie widoczne na terenie danej gminy/powiatu. Władze lokalne nie 

zawsze pełnią jednak taką funkcję.  

Uczestnicy wywiadów w większości powiatów nie byli w stanie wskazać instytucji, która w ich opinii 

jest główną jednostką zajmującą się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Najczęściej 

wskazywano Powiatowy Urząd Pracy, jednak sami pracownicy tej instytucji zwracali uwagę na fakt, że 

nie zawsze taki stan rzeczy pokrywa się z rzeczywistością. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że uczestnicy badania zaznaczali, że problemem w aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych nie zawsze jest brak pieniędzy, a raczej niska efektywność ich 

wydatkowania. 

W objętych badaniem powiatach działania aktywizacyjne prowadzone są w partnerstwach. 

Partnerstwa te są jednak z reguły nieformalne, opierają się na osobistych kontaktach poszczególnych 

pracowników. Pokazują to poniższe cytaty: 

Jeżeli są partnerstwa, to takie nieformalne, nie trzeba tego formalizować, bo my wiemy, że mamy 

współpracować.  

Mieliśmy już szereg takich formalnych, szerokich bardzo, ale tak naprawdę w zasadzie jeśli chodzi o 

instytucje to my nie musimy sobie tutaj formalizować.  

U nas to są takie instytucje koleżeńskie. 

Każdy o każdym wie tutaj. Współpraca jest idealna. Nie ma żadnego problemu we współpracy. 

Umowy bez podpisywania. Telefon i sprawa załatwiona od ręki. Nie ma takich formalności. Prościej 



 
tutaj niż w dużych miastach. W takim małym, fajnym powiecie gdzie wszyscy się znają, to zupełnie 

inaczej wygląda.  

Partnerstwa formalne tworzone są głównie na potrzeby projektów, jednak badane osoby często 

wskazywały, że nie widzą sensu tworzenia tego typu partnerstw i niejednokrotnie takie umowy 

partnerskie trafiają do szuflady.  

Z tym się wiąże więcej obowiązków niż korzyści, bo i rozliczanie takich projektów i współpraca to 

najlepiej, kiedy to odpowiada temu kto to robi.  

Warto wyraźnie zwrócić uwagę na fakt, że w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej bardzo 

rzadko uwzględnia się współpracę z pracodawcami. Współpraca ta często rozumiana jest jako 

szukanie pracodawców, którzy przyjmą osobę niepełnosprawną na staż. Wielokrotnie powracał 

wątek, że współpraca z pracodawcami jest trudna i często brakuje do niej narzędzi. We wszystkich 

badanych powiatach wskazywano, że działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych nie mogą być prowadzone bez pracodawców. Wątek ten opisany szerzej w 

dalszej części raportu. 

Rola organizacji pozarządowych 

Z punktu widzenia opracowywanego Programu ważne było wyodrębnienie istniejących modeli 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i określenie, jaką rolę mogą one pełnić w działaniach na 

rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Z analizy wyników badania jakościowego wyłania się obraz organizacji pozarządowych jako 

podmiotów mało profesjonalnych i nie zajmujących się aktywizacją zawodową. Badani pracownicy 

instytucji wskazywali, że organizacje działające na terenie ich powiatu zajmują się raczej działalnością 

charytatywną i organizacją integracyjnych wydarzeń kulturalnych. Lokalne instytucje często 

nieformalnie współpracują z organizacjami, ale nie traktują ich jako poważnych partnerów.  Pokazuje 

to dobrze poniższy cytat: 

Organizacjom generalnie chodzi o integrację grupy i pozyskanie środków np. na wyjazdy, czy to w 

zakresie sportu, turystyki, kultury itd. Rekreacją. W większości uczestnikami działań tych organizacji 

są osoby dojrzałe w wieku poprodukcyjnym(…). Organizacje są ukierunkowane w kierunku zabawy, 

żeby pojechać na basen, operetkę. No taka jest prawda! Nie w kierunku aktywizacji zawodowej. One 

są, jest ich dużo, ale żadna w regionie nie prowadzi działań aktywizacji zawodowej (przedstawiciel 

PUP) 



 
 Pojawiały się opinie, że taki wizerunek organizacji pozarządowych został wzmocniony przez sposób, 

w jaki realizują one projektowe działania lokalnie. Przedstawiciele instytucji w niektórych z badanych 

powiatów wskazywali, że organizacje nie współpracują w wystarczającym stopniu z instytucjami, 

które lokalnie odpowiedzialne są za aktywizację społeczno- zawodową: 

Problem ten polega w dużej mierze na tym, że organizacje pozarządowe organizują w ramach 

projektów wsparcie dla klientów, którzy jednocześnie są klientami innych instytucji. W konsekwencji 

klient uczestniczy wielokrotnie w tym samym wsparciu, które nie prowadzi do jego zatrudnienia. 

Stowarzyszenie czasem potrafi krzywdę zrobić, rozpaprze to, co myśmy z tym klientem wypracowali i 

rozwala nam totalnie wszystko, a my też nie wiemy jakie osoby są w tym stowarzyszeniu. A potem 

projekt się kończy i stowarzyszenie zamyka drzwi. (przedstawicielka PCPR). 

Warto także zaznaczyć, że badania fokusowe wskazały na małe rozpoznanie profesjonalnego 

segmentu działań organizacji co wpływało na brak postrzegania trzeciego sektora jako 

równoprawnego partnera w prowadzonych działaniach aktywizacyjnych. Nie oznacza to jednak, że 

międzysektorowa współpraca lokalna pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami 

państwowymi nie ma miejsca. Wielokrotnie wskazywano na przykłady współpracy polegającej na 

odsyłaniu klientów do lokalnej organizacji po pomoc rzeczową. 

Zdarza się jednak, że organizacje pozarządowe są aktywnym i ważnym partnerem przy realizacji 

ustawowych zadań z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej:  

Nie jesteśmy w stanie realizować wszystkich zadań ustawowych bez współpracy z organizacjami 

pozarządowymi (przedstawiciel PUP). 

Jako przykład profesjonalnej partnerskiej organizacji pozarządowej wskazywano Fundację 

Aktywizacja. 

Współpraca z pracodawcami 

Uczestnicy wywiadów we wszystkich objętych badaniem powiatach wskazywali na bardzo dużą rolę 

pracodawców w procesie wprowadzania osób z niepełnosprawnością na rynek pracy. Jednocześnie 

powtarzano, że trudno jest zachęcić pracodawców do współdziałania w tym zakresie. Namacalnym 

dowodem tego problemu jest fakt, że mimo prób w żadnym powiecie na spotkaniu nie pojawił się 

pracodawca. Rolę pracodawców w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych dobrze pokazuje 

poniższy cytat: 



 
My środki finansowe mamy, ale musimy mieć partnerów w działaniach, czyli partnerów w sensie 

pracodawców, przedsiębiorców którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne, bo sam urząd nie 

wygeneruje miejsca pracy (przedstawiciel PUP). 

Z pracodawcami współpracują w zasadzie tylko urzędy pracy. Współpraca ta polega na kontakcie w 

sprawie ofert pracy i staży. Wskazywano, że zachęcenie pracodawców do współdziałania jest trudne, 

ponieważ kierują się oni przede wszystkim efektywnością i korzyściami finansowymi: 

Przedsiębiorca nie chce korzystać z 30 tysięcy dofinansowania do stanowiska i zatrudnić osobę 

niepełnosprawną, woli nie mieć dofinansowania i zatrudnić osobę zdrową. Tak wynika z 

bezpośrednich rozmów z pracodawcami (przedstawiciel PUP). 

Zwracano również uwagę na problem związany z tym, że pracodawcy którzy wykazują 

zainteresowanie zatrudnianiem osób niepełnosprawnych są przede wszystkim zainteresowani 

kwestią związaną z dofinansowaniami, a w urzędach pracy brakuje specjalistów w tym zakresie. 

Pojawiały się pomysły, że rolę wsparcia dla pracodawców w tym zakresie mogłyby świadczyć 

organizacje pozarządowe. 

Warto także zaznaczyć, iż w czasie spotkań powracał wątek likwidacji Zakładów Pracy Chronionej, 

który niejednokrotnie wiązał się z przekonaniem, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych stało się 

przez to dużo trudniejsze, a wręcz niemożliwe. 

Problemy związane ze współpracą z pracodawcami były tym większe, im większe bezrobocie w 

danym regionie. W powiecie, gdzie bezrobocie było niższe niż 5% współpraca Powiatowego Urzędu 

Pracy z lokalnymi pracodawcami była bardzo rozbudowana. Zaznaczano jednak, że niskie bezrobocie 

zmusza pracodawców do bardziej aktywnego poszukiwania pracowników i otwarcia na nowe 

możliwości związane np. z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W tym powiecie prowadzono 

spotkania dla pracodawców dotyczące korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

W przypadku terenów wiejskich dodatkowo zwracano uwagę na fakt braku pracodawców. 

IV. Główne problemy związane z prowadzeniem lokalnych działań na rzecz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych 

 



 
Analiza wyników badania pokazała, że w lokalnych działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych istnieją pewne powtarzające się problemy, które wpływają na skuteczność i 

efektywność prowadzonych działań aktywizacyjnych. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze z 

nich: 

 Brak instytucji koordynującej działania i słabość lokalnych partnerstw 

 Brak wspólnej bazy danych osób niepełnosprawnych w powiecie 

 Zjawisko „walki o klienta” 

 Niska komplementarność działań 

 Brak rozpoznania osób niepełnosprawnych jako osobnej grupy 

 Szczególnie trudna sytuacja osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast 

 Brak wsparcia dla otoczenia osób niepełnosprawnych 

 Niska motywacja do aktywizacji zawodowej wśród osób niepełnosprawnych 

 

Brak instytucji koordynującej działania i słabość lokalnych partnerstw 

Przeprowadzone badanie pokazało, że trudne jest wskazanie instytucji, która lokalnie czuje się 

odpowiedzialna za aktywne działania związane z wprowadzaniem osób niepełnosprawnych na rynek 

pracy. Z racji na ustawowe zadania widziano w tej roli PUP: 

My – mamy środki na to (aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych). Jeśli chodzi o taką 

konkretną pomoc, to przychodzą do nas, bo my mamy środki czy to z funduszu pracy, czy to środki 

PFRON-owskie, my mamy możliwość jakąś, żeby finansować te rzeczy. Ale czy można powiedzieć, że 

tylko my to taka główna siła, to też bym się bał.  

Brak takiej instytucji koordynującej ma swoje konsekwencje – osoby niepełnosprawne szukają 

wsparcia w różnych instytucjach, wsparcie to niejednokrotnie się powiela i często nie prowadzi do 

zawodowej aktywności. 

Jednocześnie badanie pokazało, że funkcjonujące lokalnie partnerstwa oparte są na nieformalnej 

współpracy, która nie ma ściśle określonego celu ani obszarów. Utrudnia to prowadzenie skutecznych 

działań aktywizacyjnych. 

Brak wspólnej bazy danych osób niepełnosprawnych w powiecie 

Badanie pokazało, że wśród lokalnych problemów związanych z prowadzeniem skutecznych i 

efektywnych działań aktywizacyjnych jest brak wspólnej bazy danych o osobach niepełnosprawnych, 



 
z której mogłyby korzystać poszczególne instytucje. Brak takiej bazy wzmaga problem związany z 

niewystarczającym przepływem informacji o tym, w jakich działaniach i gdzie dany klient uczestniczy. 

Pokazuje to poniższy cytat: 

Wszyscy jak mantrę powtarzają, że trzeba ujednolicić bazy, żeby pracowali państwo (PUP) na ten 

samej bazie co OPS. To jest dziwne, że czasami jeden klient przychodzi do GOPSu i tak naprawdę 

chciał do PUP, ale się boi że jak wejdzie w jakiś projekt czy jakąś systemówkę, to wyrzucą go z 

ewidencji. Tak było trzy czy cztery lata temu, że wszystkich co byli w projektach wyrejestrowali. I tylko 

dlatego, że nie ma bazy na której tak naprawdę bazy, na której te dwie instytucje aktywizacyjne 

pracowały. 

Brak bazy utrudnia też informowanie osób niepełnosprawnych o prowadzonych na terenie powiatu 

projektach.  

Zjawisko „walki o klienta” 

Projektowy system finansowania oparty na wskaźnikach doprowadził do zjawiska „walki o klienta” 

polegającej na rekrutowaniu uczestników do projektów aktywizacyjnych, bez brania pod uwagę, czy 

są oni objęci wsparciem innych instytucji: 

Niektóre instytucje mają problem z rekrutacją dla siebie beneficjentów, trwa walka o klienta. Dzwonię 

do pani dyrektor OPS i pytam, czy potrzebują wsparcia, bo mamy takie możliwości żeby ich wesprzeć 

w działaniach (…). Ale odpowiedź jest, my już mamy i nikogo innego nie potrzebujemy, a potem się 

okazuje że projekt był na 10 osób. Wynika z tego, że każdy na swoim podwórku robi swoje i nikogo 

innego już nie potrzebujemy (przedstawiciel instytucji edukacyjnej) 

W konsekwencji osoby niepełnosprawne, jak również inni klienci instytucji rynku pracy, pomocy i 

integracji społecznej biorą udział w różnych, nieskoordynowanych ze sobą działaniach. Kartą 

przetargową przestaje być jakość działań (projekty często obejmują podobne formy wsparcia), a 

dodatkowe benefity wynikające z uczestnictwa (obiad, dodatek szkoleniowy itp.). 

 

 

Niska komplementarność działań 



 
Uczestnicy badania w różnych powiatach sygnalizowali, że dużym problem w aktywizacji zawodowej 

zarówno osób niepełnosprawnych, jak i innych grup jest niska komplementarność prowadzonych 

działań. Niejednokrotnie zdarza się, że osoba uczestniczy w podobnych formach wsparcia 

aktywizacyjnego w różnych instytucjach (głównie szkoleniach i warsztatach), jednocześnie cały czas 

pozostaje bez pracy. Jak wskazują wyniki przeprowadzonego badania, przyczyny tego zjawiska są 

złożone. Wśród nich przedstawiciele instytucji wskazywali przede wszystkim na rolę projektowego 

systemu finansowania działań: 

Zdarza się, że niektóre osoby uczestniczą już w n-tym projekcie i chyba mają dość pewnych działań 

powielających się. Mają również świadomość, że nic nie może z tego wyniknąć dla nich dobrego 

(przedstawiciel OPS). 

Powiązane z tym problemem jest coraz bardziej wskaźnikowe podejście do efektywności 

prowadzonych działań, które połączone z niską współpracą pomiędzy instytucjami prowadzi do 

mniejszego dostosowania wsparcia do faktycznych potrzeb: 

My mówimy dużo o wskaźnikach, ja już nie śpię po nocach, bo ciągle mówimy o wskaźnikach a 

przestajemy mówić że jest to osoba z niepełnosprawnością, którą zajmowało się już 5 instytucji 

(przedstawiciel organizacji pozarządowej). 

Warto także wspomnieć o kwestii realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej przez instytucje, 

które nie są powołane do tego typu działań. W ramach systemowych projektów finansowanych z 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania związane z aktywizacją zawodową prowadziły także 

Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Jak wskazywali uczestnicy badania, 

taki system, o ile nie był powiązany ze ścisłą współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy, nie był 

efektywny. Pokazują to poniższe cytaty: 

To było częste powielanie tych szkoleń, na siłę kierowano część środków unijnych do OPS-ów, gdzie 

ludzie nie byli przygotowani do prowadzenia tych szkoleń, nie mieli na to czasu, bo to było zupełnie 

nowe zadanie, a my to robimy na co dzień i mamy wyspecjalizowaną kadrę i kontakt też z 

pracodawcami, i dlatego te osoby mają do kogo iść do pracy po takim szkoleniu (przedstawiciel PUP) 

Gdyby te środki, które my dostaliśmy zostały do Urzędu Pracy skierowane i tam te osoby przeszłyby 

szkolenia zamiast u nas, byłaby większa efektywność zatrudnienia. Zawsze to mówię i będę 

powtarzać wszędzie: nie ma sensu ich szkolić w momencie, kiedy nie ma dalszego etapu zatrudnienia. 

Bywało, że osoby przychodziły z pretensjami że mają jedno, drugie i trzecie szkolenie i prosiły o pomoc 



 
w znalezieniu zatrudnienia. My nie mamy takich możliwości, tu musi być współpraca z pracodawcami 

(przedstawicielka OPS). 

To już się zaczyna zacierać, że MOPS to jest to samo co PUP. Trzeba lepiej wykorzystywać te działania, 

które instytucje mają w ramach swoich obowiązków (przedstawiciel PCPR). 

Problem ten powiązany jest z nieformalnym podejściem do partnerstw, które chociaż w opinii 

badanych przedstawicieli instytucji, są w większości przypadków wystarczające, to jednak można 

wnioskować że nie są one nastawione na konkretny cel i nie mają określonych obszarów. Celem 

partnerstw jest szeroko pojęta współpraca, nie zawsze prowadząca do zwiększenia 

komplementarności działań i lepszego wykorzystania ustawowych i projektowych instrumentów 

wsparcia. 

Brak rozpoznania osób niepełnosprawnych jako osobnej grupy 

Przedstawiciele instytucji uczestniczący w badaniu podkreślali, że osoby niepełnosprawne są jedną z 

wielu potrzebujących wsparcia grup. Nie ma możliwości traktowania każdej takiej grupy osobno, bo 

w opinii uczestników spotkań doprowadziłoby to do paraliżu funkcjonowania instytucji i 

„rozmieniania się na drobne”.  

Powiązany z tym problemem jest problem braku specjalistów od wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Powtarzały się wypowiedzi związane z tym, że w państwowych instytucjach brakuje kadry 

wyspecjalizowanej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a także posiadającej wiedzę w zakresie 

wsparcia pracodawców w zatrudnieniu przedstawicieli tej grupy. Pojawiały się sugestie, że być może 

widać tu potencjalną rolę profesjonalnych organizacji pozarządowych, które mają swoich 

specjalistów.  

Szczególnie trudna sytuacja osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast 

W czasie spotkań fokusowych pojawiał się także wątek związany z tym, że aktywizacja osób 

niepełnosprawnych z gmin oddalonych od miejscowości powiatowej jest trudniejsza. Zwracano 

uwagę przede wszystkim na problemy związane z dojazdem: 

Peryferia są oddalone od miasta, sama miałam z tym problem, bo gdziekolwiek dojechać, dopóki nie 

miałam prawa jazdy i nie miałam samochodu mogłam sobie siedzieć w domu i tylko tyle myśleć, że 

bym chciała. Natomiast do najbliższego autobusu, który nie kursuje w wakacje i ferie, miałam 3 



 
kilometry. Drogi zimą nieprzejezdne, więc co tu myśleć o jakiejkolwiek pracy. Więc ta praca wydaje się 

czymś nierealnym (przedstawicielka PCPR). 

Brak możliwości dojazdu sprawia, że trudniej jest podjąć pracę poza miejscem zamieszkania, a także 

trudniej dojechać do instytucji świadczącej wsparcie w powiecie. Przedstawiciele niektórych instytucji 

podawali przykłady dobrych rozwiązań w tym zakresie, np. mobilnych pośredników pracy czy 

doradców zawodowych, a także wykorzystywania ośrodków pomocy społecznej jako gminnych 

punktów informacji o aktualnie prowadzonych na terenie powiatu projektach. 

Powtarzało się też jednak przekonanie, że do mieszkańców wsi i małych miast dotrzeć trudniej.  

Nie bez znaczenia jest także fakt, że na wsi jest trudniej o pracę.  

 

Brak wsparcia dla otoczenia osób niepełnosprawnych 

Uczestnicy spotkań fokusowych wielokrotnie podkreślali, że w skutecznej aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych bardzo ważna jest praca z otoczeniem. Zauważano, że w obecnym systemie 

wsparcia mało jest narzędzi umożliwiających taką pracę, a bez niej działania mogą do niczego nie 

doprowadzić: 

Dotarcie do samych osób niepełnosprawnych to jedno, ale przede wszystkim do ich rodzin. Może 

najpierw tutaj trzeba by porozmawiać, że to oni są tym motorem, żeby napędzić syna, matkę, córkę, 

kogo tam trzeba, kto w tym domu jest. Wtedy to ma szansę się udać. 

Otoczenie jest najważniejsze. To otoczenie sprawia, że osoba nie rezygnuje. 

 

Niska motywacja do aktywizacji zawodowej wśród osób niepełnosprawnych 

Uczestnicy wywiadów niezależnie od instytucji, którą reprezentowali zwracali uwagę na fakt, że 

aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest możliwa tylko wtedy, kiedy osoby są 

zmotywowane do zmiany. W przypadku osób, które nie chcą iść do pracy wsparcie jest mało 

skuteczne i trudniej jest doprowadzić do zatrudnienia: 

Druga bariera tkwi w samych osobach niepełnosprawnych i okazuje się, że jeśli mamy propozycję 

tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych to wcale nie jest tak łatwo taką osobę znaleźć, która by 



 
chciała się podjąć aktywności zawodowej, podjąć pracę, brać udział w szkoleniach, Jak proponujemy 

to się okazuje, że jest masa ludzi chorych albo, że „co mi z tego będzie” czy „a po co mi to”. I to jest 

spory problem (przedstawiciel PUP). 

V. Modelowa współpraca na rzecz zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością – propozycje rozwiązań 

Uczestnicy wywiadów zostali zapytani, jak powinna wyglądać modelowa współpraca na rzecz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na podstawie analizy wyników można wyodrębnić kilka 

kluczowych czynników ważnych dla poprawienia skuteczności i efektywności działań na rzecz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

 Wielosektorowe partnerstwa mające na celu zwiększenie komplementarności działań 

 Władze lokalne jako instytucja inicjująca i koordynująca działania 

 Wzmocnienie i poszerzenie współpracy z pracodawcami 

 Większe wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych 

 Partnerstwa zarówno na poziomie powiatu, jak i gminy 

 Wzmocnienie mechanizmów tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej 

współodpowiedzialności za mieszkańców z niepełnosprawnością (w tym tworzenie i 

promowanie produktów społecznych i wykorzystanie klauzul społecznych).  

 

Wielosektorowe partnerstwa mające na celu zwiększenie komplementarności działań zarówno na 

poziomie powiatu, jak i gminy 

Na podstawie analizy przeprowadzonych spotkań fokusowych można wnioskować, że skuteczne i 

efektywne działania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych powinny być prowadzone w 

wielosektorowych partnerstwach, które uwzględniają współpracę pomiędzy instytucjami, 

pracodawcami i organizacjami pozarządowymi. Im szerzej rozumiane jest takie partnerstwo, tym 

lepiej. Można także wnioskować, że partnerstwa takie powinny formować się zarówno na poziomie 

powiatu, jak i gminy: 

Wydawało mi się, że budowanie partnerstwa na poziomie gminy, gdzie jest słabo uprzemysłowiona ta 

gmina gdzie tak naprawdę takim rynkiem pracy są instytucje publiczne, samorządowe. To wydawało 

mi się bez sensu ale dopiero po pewnym czasie zobaczyłem że w ramach partnerstwa, to nie tylko 

takie partnerstwa, które nam się wydają, ale też pszczelarze, leśnicy, służba graniczna, wszyscy. Tutaj 



 
mówię na podstawie gminy L., w której zrobiono piękne rzeczy. Gdzie kilka miejsc pracy powstało. To 

uważam takie budowanie partnerstw gdzie włączamy wszystkich partnerów społecznych na takich 

samych zasadach (przedstawiciel organizacji pozarządowej) 

Ważne by było, żeby na terenach wiejskich włączyć te podmioty, które mają aktywizować tereny 

wiejskie - Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencje Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, bo tam 

jest w mojej ocenie potencjał. Już dziś jakiś tam pilotaż rusza w ODR-ach odnośnie gospodarstw 

opiekuńczych i pomocniczych. Czy też tworzenia rodzinnych domów opieki, które już od 4 lat można 

tworzyć, a nikt nie stworzył bo wszyscy się boją jak diabeł święconej wody. To też jakaś forma dająca 

z jednej strony miejsce pracy a z drugiej usługę społeczną dla samorządu (przedstawiciel JST). 

 

Władze lokalne jako instytucja inicjująca i koordynująca działania 

Analiza wyników przeprowadzonego badania pokazała także, że w działaniach na rzecz zatrudnienia 

ważna jest rola władz lokalnych. Warto zaznaczyć, że nie wszyscy rozmówcy widzieli rolę władz 

lokalnych w procesie wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Uczestnicy wywiadów, 

którzy widzieli rolę władz lokalnych wskazywali przede wszystkim na  ich rolę koordynującą i 

inicjującą partnerstwa i działania. Widać to w poniższych cytatach: 

Ale to burmistrz powinien się tym lokalnie interesować! To burmistrza powinno interesować 

bezrobocie, to burmistrz powinien zadbać o to, aby byli pracodawcy. Tu trzeba odpowiednich osób, 

które by zadziałały. Władza lokalna na miejscu powinna zadbać o to, aby było takie spotkanie i były 

jego efekty. Trzeba trafić do władzy wykonawczej.  

Ktoś w samorządzie powinien być takim koordynatorem. Jak jest przychylność władzy albo faktycznie 

on zaczyna działać, gdzie jest otwarty na różne działania czy na różne aktywności i na ściąganie 

środków unijnych na terenie gminy, no to całkiem inaczej się współpracuje (przedstawiciel WTZ). 

Wszystko zależy od władz, jeżeli władza nie jest przychylna chociażby jeśli chodzi o realizowanie 

projektów, jeżeli władza nie da dofinansowania czy rada miasta nie da jakiejś puli, nie przeznaczy z 

budżetu gminy na realizację projektu, to projekt nie przejdzie i nie zostanie zrealizowany 

(przedstawiciel PCPR). 

Władze lokalne mogłyby także zarządzać lokalną bazą danych osób niepełnosprawnych i przesyłać 

informacje o spotkaniach, projektach: 



 
Może bazę informacji jakąś zrobić? Same osoby niepełnosprawne też często mówią, że brakuje tego 

dostępu do informacji i że pojawia się często, żeby ta pani z OPSu czy z gminy zadzwoniła do mnie, to 

ja bym wiedział, a tak się dowiedziałem po fakcie. Gdyby z powiatu poszedł sms do wszystkich osób w 

bazie… (przedstawiciel placówki edukacyjnej). 

Brak bazy danych często podawany był jako problem w prowadzeniu zintegrowanych i 

komplementarnych ze sobą działań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Władze lokalne mogą też inicjować działania związane z wykorzystaniem klauzul społecznych i 

wzmocnieniem podmiotów ekonomii społecznej: 

Władza lokalna ma dużo narzędzi. Władza lokalna ile zadań zleca od sprzątania, od najprostszych 

rzeczy tylko trzeba chcieć (przedstawiciel JST). 

Wzmocnienie i poszerzenie współpracy z pracodawcami 

Według uczestników badania niezależnie od reprezentowanej instytucji, pracodawcy są niezwykle 

ważnym ogniwem w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, jednakże współpraca z nimi 

nie jest wystarczająca. Istnieje potrzeba wzmocnienia działań w tym zakresie: 

Ważna jest dwutorowość działań - czyli aktywizacja osób niepełnosprawnych i uświadamianie 

pracodawców i wtedy możemy dojść do wspólnego mianownika i coś osiągnąć. 

Ja mam takie wrażenie, że ciągle przekazujemy i szkolimy, szkolimy i szkolimy, szkoli PUP, szkoli 

organizacja pozarządowa, szkoli ROPS w ramach projektów systemowych, ale ostatni etap tej pracy, 

mimo to ile osoba skończyła szkoleń i tak tej oferty pracy na terenie małej miejscowości nie znajdzie 

(przedstawiciel OPS) 

Może trzeba zacząć współpracę nie w kwestii szkoleń, ale w kwestii uświadamiania pracodawców, że 

nie jest to problem czy działać na zasadzie tworzenia miejsc pracy (przedstawiciel PUP). 

Większe wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i wzmocnienie partnerskiej 

współpracy z tym sektorem 

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że organizacje pozarządowe mogą być ważnym 

partnerem i pełnić funkcję uzupełniającą dla systemu wsparcia instytucjonalnego. 

Organizacje mogłyby pełnić takie funkcje uzupełniające, na przykład włączyć się na etapie znalezienia 

pracy, też może przy uświadamianiu pracodawcom z jakich korzyści mogą mieć z zatrudniania osób 

niepełnosprawnych (przedstawiciel PUP). 



 
 Ale też utrwalanie korzyści samej osobie niepełnosprawnej, ona idzie gdzieś na spotkanie, dowiaduje 

się z czego mogłaby skorzystać, ale gdzieś tam w podświadomości ma, że ten zasiłek, który ma 

zostanie jej zabrany. Tutaj takie monitorowanie jest ważne (przedstawiciel OPS). 

Rola organizacji pozarządowych w takim modelowym partnerstwie mogłaby także polegać na 

koordynacji działań skierowanych do konkretnej osoby niepełnosprawnej: 

Koordynatorem powinna być ta jednostka, która ma największą wiedzę o uczestnikach, jakby wiedzę 

o osobach, które ma wspierać. I o narzędziach, które są na lokalnym rynku pracy. Wydaje się, że tutaj 

modele mogą być rożne. Organizacje pozarządowe powinny tutaj zastanowić się, czy nie pełnić takiej 

funkcji. Żeby w każdej sprawie mogła uzyskać informacje, jak pójdzie (przedstawiciel PCPR) 

Fakt, że organizacje pozarządowe mają często bardzo dokładną wiedzę zarówno o konkretnym 

człowieku, jak i lokalnych uwarunkowaniach sprawia, że uwzględnienie ich w partnerstwie może 

zwiększyć skuteczność działań: 

Myśmy (organizacje) też się zepchnęli do takiej roli z boku. No bo czemu mamy być organizacjami 

pozarządowymi, bo ktoś kiedyś tak przetłumaczył? (…) My nie istniejemy poza rządem czy 

samorządem jako organizacje obywatelskie. My jesteśmy częścią tej społeczności lokalnej. I to my 

wiemy najlepiej jak pomagać tym osobom niepełnosprawnym, bo z nimi na co dzień przebywamy. My 

często wiemy co można zrobić lokalnie, o czym żaden ekspert, który przyjedzie za grube pieniądze  i w 

ramach projektu nie będzie wiedział. On nie wie, bo może pomówić o modelach franczyzy społecznej 

ale ta franczyza się nie zrealizuje w małej miejscowości (przedstawiciel organizacji pozarządowej). 

Wzmocnienie mechanizmów tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej 

współodpowiedzialności za mieszkańców z niepełnosprawnością (w tym tworzenie i promowanie 

produktów społecznych i wykorzystanie klauzul społecznych)  

W wywiadach pojawiały się też wątki wskazujące na poszukiwanie alternatywnych modeli aktywizacji 

zawodowej, które będą skupiały się na wspólnej lokalnej odpowiedzialności za zatrudnienie osób z 

grup defaworyzowanych, tworzeniu lokalnych produktów społecznych i rozwoju ekonomii społecznej.  

Wskazywano, że takie modele już funkcjonują w niektórych gminach: 

W L. jest pokłosie tego, jak dobrze może działać ten model CISów i innych agencji, gdzie gmina zleca 

coś firmom, spółdzielniom zatrudniającym osoby niepełnosprawne i jest pewna kooperatywa. 

Takie modele współpracy w opinii osób badanych wymagają zmiany sposobu myślenia zarówno o 

aktywizacji zawodowej, jak i o efektywności ekonomicznej zatrudnienia.  



 
 

VI. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w kontekście zmian w 

ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

W 2014 roku wprowadzone zostały zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Najważniejsze spośród nich to wprowadzenie profilowania klientów PUP, możliwość 

kontraktowania aktywizacji zawodowej niepublicznym instytucjom rynku pracy, a także 

wprowadzenie Programu Aktywizacja i Integracja. Zmiany te w istotny sposób wpływają na sposób 

prowadzenia lokalnych działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. 

W czasie spotkań fokusowych poruszony został wątek wdrażania zapisów nowej ustawy w praktyce.  

Analiza wyników badania pokazała, że w urzędach powoli  implementowane są nowe zapisy. Na razie 

sprowadza się to przede wszystkim do prowadzenia profilowania klientów. Niektóre z obecnych na 

spotkaniach jednostek testowały już możliwości związane z kontraktowaniem usług czy Programem 

Aktywizacja i Integracja. Zwracano jednak uwagę na fakt, że w budżetach na 2014 rok, brakowało 

środków dedykowanych na prowadzenie tych działań. Zabrakło też szczegółowych rozporządzeń. 

Pokazuje to dobrze następujący cytat: 

Ustawa jest fajna, ale jak nie zostanie poparta środkami, to będą to martwe zapisy, które gdzieś tam 

są (przedstawiciel PUP). 

Profilowanie 

Uczestniczący w spotkaniach przedstawiciele urzędów pracy bardzo różnie oceniali profilowanie. 

Niektórzy podchodzili do niego jako do technicznego, zleconego z góry działania które trzeba 

sprawnie zorganizować. Inni zaś uważali, że profilowanie to działanie niepotrzebne: 

Uważam, że to profilowanie to jest zupełnie niepotrzebna rzecz: to jest dodatkowa praca naszych 

pracowników. Osoby bezrobotne- przepraszam za wyrażenie – to nie są głupie osoby, które 

przychodzą do Urzędu Pracy, tylko to są inteligentne, normalne osoby, które wiedzą po co przychodzą 

i wiedzą, jak zagrać żeby uzyskać to co chcą (przedstawiciel PUP).  

Wskazywano na niewystarczającą trafność narzędzia do profilowania i to, że już na tym etapie tego 

procesu zdarza się, że profilowane osoby mają przygotowane odpowiedzi na pytania tak, żeby 

„dostać się” do profilu II, który uważany jest za najbardziej atrakcyjny. 



 
Wśród problemów związanych z profilowaniem wskazywano między innymi fakt, że część osób 

zakwalifikowana do profilu III jest w urzędzie zarejestrowana tylko dla ubezpieczenia: 

Oni mówią, że nie szukają pracy albo korzystają z MOPS albo małżonek jest za granicą. Ale my 

jesteśmy jedyną instytucją, która ich ubezpieczy i musi być u nas zarejestrowany. Oddamy ich gdzieś 

tam i co oni zrobią z nimi? Jak oni ewidentnie mówią, że żadnej pracy nie szukają (przedstawiciel 

PUP). 

Kontraktowanie 

Większość uczestniczących w spotkaniach przedstawicieli urzędów pracy twierdziła, że nie rozpoczęli 

jeszcze działań związanych z kontraktowaniem usług aktywizacyjnych i zlecania – doprowadzania do 

zatrudniania osób bezrobotnych podmiotom zewnętrznym. Jako powód podawano brak środków, ale 

także nie zakończone działania związane z profilowaniem. 

Wśród urzędów, które mają już doświadczenie we wprowadzaniu tego zapisu pojawiały się jednak 

wątpliwości dotyczące wyboru podmiotów, którym można zlecić wprowadzenie osób bezrobotnych 

na rynek pracy. Pokazuje to dobrze poniższy cytat: 

Muszę powiedzieć, że Agencje są nieprzygotowane do tego typu działania zupełnie. Chwalą się, że 

mają specjalistów, fachowców- wykazali w przetargu, że mają takie osoby które są przygotowane do 

prowadzenia tego typu działań. Ale nie potrafią sobie poradzić z tymi osobami bezrobotnymi, bo to są 

najczęściej osoby, które – jak przewiduje ustawa  którym grozi wykluczenie społeczne, które mają 

problemy z wejściem ma rynek pracy(…). Nie proponują tym osobom ani szkoleń, ani podnoszenia 

swoich umiejętności, próbują to załatwić na poziomie doradcy zawodowego, pośrednika, nie mają 

rozeznania lokalnego rynku pracy, próbują te osoby wysłać za granicę, bo mają tam kontakty- a te 

osoby nie są przygotowane ani umiejętnościami, ani językiem, żeby pracować tam gdzieś za granicą. 

Albo ostatecznie jeśli już mają- powiem wprost- wykonać wskaźniki, które założyli, to próbują gdzieś 

tam kombinować i zatrudniają te osoby gdzieś tam po swoich znajomych fundacjach i firmach, a 

osoby mają zatrudnienie na 1/8 etatu na czas określony. To jest dla mnie porażka, bo szkoda tych 

osób które są w ten sposób wykorzystywane. Tracą później możliwość korzystania z pomocy 

społecznej, bo pracują (…). Agencje wykorzystują naiwność tych osób, my nigdy byśmy tych prac nie 

zaoferowali. 

Zwracano uwagę na fakt, że agencje zatrudnienia nie mają doświadczenia w zatrudnianiu klientów z 

grup defaworyzowanych, a także że obecne zapisy ustawy stwarzają ryzyko realizacji wskaźników 

zatrudnieniowych bez kontroli nad ich jakością. 



 
Program Aktywizacja i Integracja 

Uczestnicy wywiadów w poszczególnych powiatach różnie oceniają wprowadzone rozwiązanie. 

Zdaniem części pracowników instytucji usankcjonuje to tylko i tak już istniejącą współpracę pomiędzy 

Powiatowymi Urzędami Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej.  

To współpraca z OPS, na to nie narzekamy. U nas wszystko funkcjonuje, bo tam głównie chodzi o te 

prace społecznie użyteczne. Tu na co dzień jest ta współpraca, wymieniamy  się zapotrzebowaniem, 

bo OPS nam sporządza takie zapotrzebowanie na najbliższy czas, nawet na rok czasu, ile osób będzie 

mogło pracować w ramach tego programu i na ile mamy środki tyle wysyłamy te osoby, także tutaj 

współpraca już jest.  

Niektórzy przedstawiciele instytucji powiatowych, przede wszystkim Powiatowych Urzędów Pracy 

zauważali jednak, że PAI nie jest dobrze skonstruowanym programem. Zwracano uwagę na 

nierealistyczne w ich ocenie ograniczenia czasowe (2 miesiące pracy z klientem z możliwością 

przedłużenia do 6), a także na sposób konstrukcji finansowej programu. W opinii części uczestników 

wywiadów czas przeznaczony na realizację programu jest za krótki, żeby doprowadzić do trwałych 

rezultatów. Pokazują do następujące cytaty: 

Nikogo w ciągu 2 miesięcy nie namówimy do zmiany postaw życiowych.  

Same założenia PAI nie są przekonywujące chyba dla nikogo, ani dla urzędów pracy, ani dla 

bezrobotnych ani dla Ośrodków Pomocy Społecznej. Krótki okres trwania tego wszystkiego, 

osiągnięcie celów niekoniecznie przez program, bo te same cele można indywidualnymi formami 

wsparcia osiągnąć. Niepotrzebne sformalizowanie pewnych form wsparcia(…). Może tylko to, że te 

organizacje pozarządowe tutaj mogą wejść.  

Istnieją także wątpliwości odnośnie samej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i konstrukcji 

finansowej programu: 

W ustawie jest wpisana współpraca urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej, natomiast jest tu 

szereg wątpliwości, czy to zafunkcjonuje. Otóż pierwsza sprawa gdyby pieniądze na finansowanie 

leżały tylko po stronie urzędu pracy, to może OPSy, pomijając personalną niechęć indywidualnych 

osób, że jakoś mogłoby to funkcjonować, ale w momencie kiedy część środków ma być z budżetów 

samorządowych to teraz pytanie, czy oni te pieniądze znajdą i czy je będą mieli? Bo takiego 

obowiązku nie ma. (…) Czyli problem źródła finansowania. Samorządy nie mają na to pieniędzy. 



 
Nie sądzę, żeby OPSy były na dzień dzisiejszy przygotowane kadrowo, jak również finansowo 

 do prowadzenia tego programu- wątpię. 

Ocena możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zapisów nowej 

ustawy 

Zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzają możliwość 

zlecania działań organizacjom pozarządowym. Rozwiązanie takie przez część rozmówców nie było w 

ogóle brane pod uwagę. Wskazywano, że nie wiadomo jakiej organizacji na terenie powiatu czy 

województwa można zlecić takie działania. Zdarzały się jednak wypowiedzi świadczące o tym, że taka 

współpraca jest możliwa: 

My (PUP) przy realizacji PAI współpracujemy z taką właśnie organizacją, która realizuje integrację. 

Mieliśmy duży problem, żeby znaleźć tych 12 uczestników i żeby ich przywieźć na to pierwsze 

spotkanie. Osoby prowadzące tę integracje są bardzo zadowolone i okazuje się, że te spotkania mają 

sens. To jest takie narzędzie, które się sprawdza – ono ma sprawić, aby ludziom chciało się chcieć.  

W tym programie uczestniczą osoby bezrobotne, również niepełnosprawne, ale jednocześnie muszą 

korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Efekty tego programu dopiero będą, ale opinie trenerów  

i uczestników są bardzo pozytywne (przedstawiciel PUP). 

Warto zaznaczyć, że współpracę tą widziano raczej w ramach PAI i to w tych powiatach, w których 

pojawiały się wątpliwości czy OPS będą zainteresowane wejściem w realizację programu. 

Podkreślano, że na ten moment brakuje doświadczeń związanych z realizacją działań we współpracy  

z organizacjami: 

Z OPSami nie będzie to problem, współpraca jest od wielu lat, po prostu będzie to gdzieś tam ujęte  

w jakiejś umowie. Co do organizacji pozarządowych, to zobaczymy. My tutaj jeszcze tak ściśle nie 

współpracowaliśmy. 

Wątek związany ze zlecaniem kontraktowania usług w ogóle się nie pojawił. Przedstawiciele PUP nie 

widzieli organizacji pozarządowych jako agencji zatrudnienia.  

 

 



 

VII. Wnioski 

 Z zakresu lokalnej współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Na poziomie powiatu realizowane są różne działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Mimo deklaracji, że są one realizowane w partnerstwie można wnioskować, że 

działania te nie są ze sobą skoordynowane, a przez to mało skuteczne. 

Istniejące partnerstwa lokalne są często nieformalne i nieukierunkowane na cel. Współpraca ta 

niejednokrotnie opiera się na osobistych kontaktach między pracownikami instytucji. System taki 

czasami działa sprawnie (jak na przykład w powiecie, w którym bezrobocie jest niższe niż 5%), 

czasami jednak efektywność prowadzonych działań jest niska. 

Niska jest komplementarność prowadzonych działań. Niejednokrotnie te same działania powielane są 

przez różne instytucje czy organizacje i nie prowadzą do wprowadzenia osób niepełnosprawnych na 

rynek pracy. Problem pogłębia projektowy sposób finansowania działań (w tym fakt, że OPS i PCPR 

realizowały projekty systemowe z zakresu aktywizacji zawodowej) i nastawienie na realizację 

wskaźników.  

Brakuje lokalnej koordynacji działań a także wspólnej bazy danych osób niepełnosprawnych. Baza 

taka mogłaby pomóc w zarządzaniu udzielanym wsparciem, a także w informowaniu osób 

niepełnosprawnych, z jakiego wsparcia mogą skorzystać. 

Pracodawcy, choć są bardzo ważnym ogniwem w procesie zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

rzadko są lokalnym partnerem dla instytucji. Nie oznacza to, że nie są podejmowane próby 

wchodzenia w takie partnerstwa i inicjowania współpracy.  

Organizacje pozarządowe funkcjonują często obok systemu wsparcia instytucjonalnego, nie są 

traktowane jako stabilny i godny zaufania partner dla instytucji publicznej. Jednocześnie 

rozpowszechnione jest przekonanie, że w organizacjach jest bardzo duża wiedza o osobach 

niepełnosprawnych i współpraca z nimi jest potrzebna.  

 Z zakresu postrzegania organizacji pozarządowych 

Na podstawie analizy przeprowadzonych wywiadów można wnioskować, że organizacje pozarządowe 

raczej nie są przez przedstawicieli instytucji traktowane jako poważny i profesjonalny partner  

w prowadzeniu działań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. 



 
Organizacje pozarządowe przede wszystkim kojarzone są z działalnością charytatywną i organizacją 

wydarzeń o charakterze kulturalno-integracyjnym (pikniki, festyny, wycieczki). Warto zaznaczyć, iż 

taki wizerunek organizacji często pokrywa się z lokalną rzeczywistością. 

Działalność ponadlokalnych organizacji pozarządowych, oceniana jest przez pryzmat projektowego 

sposobu działania. Badanie pokazało, że zdarzają się sytuacje, w których działania prowadzone przez 

NGO bez dobrego rozpoznania lokalnych uwarunkowań i bez wystarczającej współpracy  

z instytucjami, szkodzą klientom tych działań. 

Istnieje także przekonanie, że w modelowym systemie rola organizacji pozarządowych mogłaby być 

większa i polegać na uzupełnieniu działań prowadzonych przez instytucje. Podkreślano, że  

w organizacjach jest bardzo duża wiedza o indywidualnych potrzebach klientów i lokalnych 

uwarunkowaniach. 

 

 Z zakresu współpracy z pracodawcami 

Pracodawcy są ważnym, ale nieobecnym partnerem działań związanych z aktywizacją zawodową 

osób niepełnosprawnych. Badanie pokazało, że zarówno przedstawiciele instytucji jak i organizacji 

nie widzą możliwości prowadzenia skutecznych działań, mających na celu wprowadzenie osób 

niepełnosprawnych na rynek pracy bez aktywnego udziału pracodawców. To pracodawcy tworzą 

nowe miejsca pracy. 

Jednocześnie badanie wykazało, ze współpraca taka jest trudna i brakuje do niej narzędzi.  

Z pracodawcami współpracują przede wszystkim urzędy pracy i organizacje pozarządowe. Powtarzało 

się przekonanie, że pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na korzyści i efektywność. Sprawia 

to, że mimo możliwych dofinansowań, nie jest łatwo ich zachęcić do zatrudniania osób 

niepełnosprawnych. Potrzebne są zintensyfikowane działania mające na celu włączenie 

pracodawców w ten proces. 

 Z zakresu wdrażania zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Zapisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia są stopniowo wdrażane, jednakże jej ocena 

jest bardzo zróżnicowana. Przeprowadzone badanie wykazało, że wśród przedstawicieli instytucji 

istnieją obawy co do realizacji każdego z nowych zapisów. 



 
W przypadku profilowania wskazywano na problemy związane z trafnością narzędzia 

diagnostycznego, a także na fakt że część zarejestrowanych w urzędzie osób nie jest zarejestrowana 

aktywnością zawodową i w sposób sztuczny zasilają III profil (np. osoby pracujące za granicą lub 

posiadające rodzinę pracującą za granicą). 

W możliwości kontraktowania widziano zagrożenie dla jakości zatrudnienia. Zwracano uwagę na fakt, 

że agencje zatrudnienia nie zawsze są przygotowane do pracy z tego typu klientem i jest to trudne  

do zweryfikowania na etapie ogłaszania przetargu. Może to skutkować małym dopasowaniem  

i zindywidualizowaniem wsparcia udzielanego  w wejściu na rynek pracy osobom bezrobotnym,  

w tym osobom niepełnosprawnym. Zmniejsza to też efektywność takich działań, ponieważ osoba po 

upływie kilku miesięcy wraca do urzędu pracy. 

Program Aktywizacja i Integracja dla niektórych uczestników spotkań nie jest innowacyjnym 

narzędziem i stanowi usankcjonowanie już istniejącej współpracy pomiędzy urzędami pracy  

i ośrodkami pomocy społecznej. Różna była ocena tego narzędzia. Wśród minusów wskazywano czas 

trwania programu, wśród plusów zaś możliwość współpracy z organizacjami. Warto jednak wyraźnie 

podkreślić, że organizacje pozarządowe nie przez wszystkich były postrzegane  jako partner  

do realizacji PAI. 

 


