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1. Wstęp 

1.1 Wprowadzenie 

W raporcie zostały przedstawione wyniki badania potencjału wdrożeniowego Programu „Postaw na 

pracę”. Badanie przeprowadził zespół Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA na zlecenie 

autora programu, Fundacji Aktywizacja.   

Badanie miało następujące cele: 

1. Ocena trafności Programu „Postaw na pracę” w określonych obszarach. 

2. Wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania Programu na poziomie lokalnym.  

 

Program „Postaw na pracę” został opracowany jako odpowiedź na problem niskiej aktywności 

zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast, a także na niewystarczające 

wykorzystanie i skoordynowanie dostępnych instrumentów wsparcia tej grupy. Powstał na bazie 

doświadczeń z realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób 

niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanego przez Fundację 

Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Autorzy określili cele Programu „Postaw na pracę” jako: podniesienie poziomu aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast oraz zwiększenie efektywności 

wykorzystania dostępnych instrumentów aktywizacji osób niepełnosprawnych i współpracy lokalnej 

na rzecz ich zatrudnienia.  

Cel nadrzędny Programu, zgodnie z intencją autorów, ma być realizowany poprzez szereg celów 

szczegółowych, skoncentrowanych wokół zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych osób 

niepełnosprawnych, poprawy ich zdolności do zatrudnienia, a także wzmocnienia 

komplementarności i efektywności działań aktywizacyjnych prowadzonych lokalnie. 

Odbiorcami Programu opisane są w myśl koncepcji Programu jako osoby niepełnosprawne z terenów 

wsi i małych miast w wieku aktywności zawodowej, a także ich otoczenie. Ponadto, twórcy Programu 

wskazują, że zostały zaplanowane działania skierowane do pracodawców. 

W planach jest objęcie wsparciem 4000 osób niepełnosprawnych i 2000 osób z ich otoczenia w ciągu 

pięciu lat trwania Programu. Zakłada się, że w efekcie realizacji Programu 20% niepełnosprawnych 

uczestników wejdzie na rynek pracy.  

Planowane jest wdrażanie programu w oparciu o strukturę realizacyjną, która zakłada, że Operator w 

drodze konkursu wyłania Lokalne partnerstwa i zawiera z nimi umowy na realizację działań. 

Założono, że Program realizowany będzie poprzez lokalne projekty w czterech rocznych cyklach 

realizacyjnych. Środki na lokalne projekty mają być dystrybuowane z wykorzystaniem mechanizmu 
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regrantingu, a realizatorzy mają być rozliczani za rezultat, co rozumiane jest jako wejście uczestników 

na rynek pracy. 

Program „Postaw na pracę” jest opisywany jako uwzględniający obecne i proponujący nowe, 

efektywne rozwiązania na poziomie lokalnym służące wzrostowi aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Autorzy wymieniają następujące cechy Programu jako szczególnie istotne w tym 

kontekście: 

 [Program „Postaw na pracę”] podkreśla rolę współpracy międzysektorowej, korzystając  z 

potencjału lokalnych podmiotów i organizacji 

 promuje inicjatywy zmierzające do powstawania Lokalnych Partnerstw, które będą 

odpowiedzialne za wdrażanie i realizację projektów 

 podkreśla rolę diagnozy potrzeb lokalnych społeczności jako punktu wyjścia do planowania 

działań aktywizacyjnych i indywidualizacji wsparcia 

 uwzględnia mechanizm regrantingu, zakładający przekazywanie środków finansowych 

na realizację działań aktywizacyjnych do lokalnych realizatorów, co stanowi optymalne 

połączenie skuteczności i efektywności wydatkowania środków z ich użytecznością z punktu 

widzenia społeczności lokalnych 

 zakłada merytoryczne wsparcie dla publicznych i niepublicznych instytucji/organizacji 

działających w obszarze aktywizacji osób niepełnosprawnych, realizujących politykę integracji 

oraz zatrudnienia. 

1.2 Metodologia 

Schemat badawczy obejmuje trzy komponenty jakościowo – ilościowe: 

1. Dyskusje grupowe na poziomie lokalnym (8 FGDs) 

2. Dyskusje grupowe na poziomie centralnym (2 FGDs) 

3. E-konsultacje zrealizowane w formie ankiety wspomaganej elektronicznie 

 

  

Drugi element stanowił komponent jakościowy – zogniskowane wywiady grupowe realizowane na 

poziomie lokalnym. Respondenci tego segmentu będą nazywani w niniejszym raporcie lokalnymi 

praktykami.  

W zogniskowanych wywiadach grupowych uczestniczyli lokalni praktycy zajmujący się aktywizacją 

osób z niepełnosprawnością. Byli to:  

 przedstawiciele instytucji publicznych tj. samorządu terytorialnego na poziomie gminy (w 

dwóch przypadkach był to burmistrz oraz wiceburmistrz)  

1. element – lokalne spotkania fokusowe 
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 pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej  

 pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  

 pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy  

 reprezentanci Lokalnych Grup Działania  

 reprezentanci sektora pozarządowego  

W sumie przeprowadzono osiem spotkań. Ich realizacja trwała od 31 marca do 23 kwietnia 2015 r.  W 

dyskusjach grupowych wzięło udział łącznie 66 osób.  

LOKALNE SPOTKANIA FOKUSOWE 

LP Miejsce  Liczba uczestników 

1 Warszawa 8 

2 Łódź 9 

3 Bydgoszcz 9 

4 Opole 8 

5 Poznań 3 

6 Wrocław 6 

7 Białystok 13 

8 Rzeszów 10 

  w sumie 66 
Tabela 1. – Miejsca w, których odbywały się spotkania fokusowe. 

Dobór uczestników badania miał charakter celowy. Za ich rekrutację odpowiadały regionalne odziały 

Fundacji Aktywizacja. Wywiady grupowe odbywały się w ich siedzibach. W przeważającej części na 

spotkania fokusowe przyjeżdżały osoby z regionu, które reprezentowały instytucje, organizacje z 

terenów wsi oraz małych miast.     

Narzędzie badawcze zostało przygotowane na podstawie materiałów dostarczonych przez Fundację 

Aktywizacja. Składały się na nie: 

 Podstawowe informacje o Programie Postaw na pracę (zob. zał. 1) 

 Schemat realizacyjny Programu Postaw na pracę (zob. zał. 2) 

 Koncepcja partnerstw na poziomie gminy i powiatu (zob. zał. 3)Propozycja potencjalnych ról 

w Programie (zob. zał. 4) 

 Elementy składowe projektów lokalnych (zob. zał. 5) 

 Role Centrum Kompetencji (zob. zał. 6) 

 

 

Trzeci element stanowiło komponent  jakościowy – dwa zogniskowane wywiady grupowe, 

realizowane na poziomie centralnym. W sumie uczestniczyło z nich 21 Ekspertów.   

Respondenci tego segmentu będą nazywani w niniejszym raporcie Ekspertami. 

2. element – centralne spotkania fokusowe 
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Reprezentowali oni szereg podmiotów, wśród których znalazły się zarówno instytucje publiczne, 

naukowe i organizacje pozarządowe.: 

Instytucje publiczne: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Rynku Pracy,  

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych,  

 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy,  

 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,  

 Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

 

Organizacje pozarządowe: 

 Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym 

 Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 

 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

 Związek Harcerstwa Polskiego  

Uczelnie wyższe  

 Uniwersytet Warszawski - Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej   

 

W centralnych spotkaniach fokusowych brało również udział dwóch niezależnych Ekspertów nie 

związanych z żadną instytucją. Zajmują się oni tematyką rynku pracy oraz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

W każdej z dyskusji grupowej uczestniczyły dwie przedstawicielki Fundacji Aktywizacja. 

Odpowiedzialne były za przedstawienie założeń Programu oraz wariantów jego  finansowania.   

Narzędzie badawcze zostało przygotowane na podstawie materiałów dostarczonych przez Fundację 

Aktywizacja. Składały się na nie: 

 Wprowadzenie do Programu „Postaw na pracę” (zob. zał. 7) 

 Warianty finansowania Programu „Postaw na pracę” (zob. zał. 8) 

 Ekspertyza dotycząca mechanizmu regrantingu (zob. zał. 9) 

 

 

Ostatnim komponentem badania były konsultacje prowadzone w formie ankiety wspomaganej 

elektronicznie (CAWI). Realizowano je wśród podmiotów publicznych oraz niepublicznych, mających 

powiązanie z działaniami prowadzonymi na rzecz osób z niepełnosprawnością (bazę do badania 

dostarczyła Fundacja Aktywizacja). E-konsultacje trwały od 13 do 30 kwietnia 2015 r.  

3. element E-konsultacje 
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Respondenci tego segmentu będą nazywani w niniejszym raporcie Uczestnikami e-konsultacji. 

Ankieta została skierowana do 3 555 podmiotów. W przewidzianym czasie wypełniło ją 282 

spośród nich, co oznacza stopę zwrotu na  poziomie 8%.  Należy uznać to za dość dobry wynik, 

uwzględniając, że ankieta była długa, jej wypełnienie nie wiązało się z zewnętrznymi zachętami, np. 

wynagrodzeniem, a pomiędzy organizatorem konsultacji, a osobami ją wypełniającymi brakowało 

powiązań, np. hierarchicznych, pozwalających na wydanie polecenia służbowego etc.    

849 Uczestników e-konsultacji rozpoczęło wypełnianie ankiety, jednak jej nie ukończyło. Spośród nich  

142 osoby uzupełniły ją w takim stopniu (wyrazili opinii  w poszczególnych, całych częściach ankiety), 

że możliwe było uwzględnienie wyników w przeprowadzonej analizie.  

Udział poszczególnych podmiotów w ukończonych ankietach wygląda następująco: 

Typ podmiotu 
  

Ośrodek Pomocy Społecznej 163 57,8% 

Samorząd Gminny 46 16,3% 

Powiatowy Urząd Pracy 36 12,8% 

Lokalna Organizacja Pozarządowa 22 7,8% 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15 5,3% 

Samorząd Powiatowy 8 2,8% 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 5 1,8% 

Lokalne Grupy Działania 4 1,4% 

Placówka edukacyjna 3 1,1% 

Podmiot ekonomii społecznej 3 1,1% 

Centra Integracji Społecznej 1 0,4% 

Kluby Integracji Społecznej 1 0,4% 

Środowiskowe Domy Samopomocy 1 0,4% 

Ośrodek Kultury 1 0,4% 

Samorząd Wojewódzki 1 0,4% 

Wojewódzki Urząd Pracy 1 0,4% 

Biblioteka 1 0,4% 

   
Tabela 2. – Udział poszczególnych podmiotów w e-konsultacjach. 

Ponad połowa Uczestników e-konsultacji to osoby z terenów wsi. Kolejne 29% reprezentowało 

instytucje/organizacje z małych miast. Taki rozkład respondentów pozwala poznać opinie 

podmiotów, które są potencjalnymi adresatami Programu. Tym samym uczestnicy e-konsultacji 

wyrażali swoje opinie w oparciu o własne doświadczenia i obserwacje, co jest szczególnie 

wartościowe dla przeprowadzonego badania.    
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Wykres 1 – Siedziba podmiotu biorącego udział w e-konsultacjach.  
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2. Kluczowe wnioski z badania (executive summary) 
 

1. Program „Postaw na pracę” został wysoko oceniony przez respondentów - ekspertów, 

praktyków lokalnych oraz uczestników e-konsultacji.  

 Respondenci deklarowali duże zainteresowanie możliwością uczestniczenia w 

Programie. Wskazało tak 82% osób uczestniczących w e-konsultacjach oraz spora 

część Praktyków Lokalnych. 

 Zdaniem ekspertów i praktyków lokalnych Program odpowiada na potrzeby osób z 

niepełnosprawnością. Szczególną jego wartością jest elastyczne i 

zindywidualizowane podejście do tej grupy, szeroki katalog działań oraz 

uwzględnienie w całym procesie nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale również 

otoczenia rodzinnego i pracodawców. Nie są to powszechnie stosowane elementy 

działań aktywizacyjnych na terenach wsi i małych miast. Dlatego tego rodzaju 

działania na tym obszarze są szczególnie pożądane. Należy jednak podkreślić, że 

pojawiły się zastrzeżenia co do sposobu włączenia tej ostatniej grupy (pracodawców) 

w działania projektowe, przewidzianego w Programie „Postaw na pracę”.   

 Schemat realizacji projektów lokalnych zaproponowany w ramach Programu 

stanowi spójną całość, składającą się z elementów ważnych  dla prowadzenia 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenów wsi i małych miast. Nie zawiera 

jednak wszystkich elementów koniecznych do skutecznej realizacji celów. Niezbędne 

będzie rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Centrum Kompetencji (vide pkt. 5) 

oraz wypracowanie formuły włączenia pracodawców do całego procesu (vide pkt. 3).  

 Za szczególnie wartościowe uznano rozwiązania polegające na poprzedzeniu 

działań diagnozą lokalną, prowadzeniu działań w ramach partnerstwa 

lokalnego, poprzedzeniu ich diagnozą lokalną oraz wzajemnym uzupełnianiu  

się lokalnych podmiotów w realizacji poszczególnych elementów projektów 

lokalnych (komplementarność działań).   

 Znaczna część uczestników badania uznała, że zaproponowany model jest czymś 

nowym wobec dotychczasowej logiki lokalnych działań skierowanych do tej grupy 

odbiorców. Opinia ta odnosiła się przede wszystkim do podkreślonej w Programie 

konieczności przeprowadzenia diagnozy lokalnej oraz tworzenia partnerstw mających 

zapewnić komplementarność działań. Mała grupa praktyków lokalnych, która nie 

podzielała tej opinii, najczęściej wskazywała na wypracowane już własne rozwiązania 

uwzględniające współpracę różnych podmiotów. Trzeba jednak zauważyć, że 

brakowało w nich diagnozy lokalnej.  
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2. Eksperci oraz praktycy lokalni zasygnalizowali również słabe strony Programu. Jako 

najistotniejsze należy wymienić: 

 Brak jasno określonej formuły formalnego włączania pracodawców do Programu 

(vide pkt. 3) oraz zbyt małe wsparcie przewidziane dla tej grupy;  

 Zbyt wąskie wsparcie oferowane przez Centrum Kompetencji  (vide pkt. 5 ) 

 Długość trwania projektów lokalnych tzn. jeden rok – uznano, że w wielu 

przypadkach jest to zbyt krótki okres, aby skutecznie przeprowadzić aktywizację 

zawodową osób z niepełnosprawnością zakończoną podjęciem pracy (optymalny 

czas szacowano na dwa lata).  

 Grupa docelowa Programu – uznano, że powinna być ona rozszerzona o: 

 osoby z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16 roku życia, ponieważ 

wg przepisów nie dotyczy ich część działań aktywizacji społeczno-

zawodowej.  

 zatrudnione osoby z niepełnosprawnością, które chciałyby przekwalifikować 

się i zmienić pracę.   

Jednocześnie wskazano, że w Programie należy położyć nacisk na działania skierowane 

do osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Podawano, że brakuje projektów 

skierowanych do tej grupy odbiorców.  

 Formalizacja działań – niezrozumiałe jest powoływanie partnerstwa lokalnego w 

formie uchwały rady powiatu/gminy. Wskazywano na potencjalny duży opór przed 

tym rozwiązaniem ze strony przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz na fakt, 

że wydłuży on cały proces.  

3. Największymi zagrożeniami dla wdrożenia Programu „Postaw na pracę” na poziomie 

lokalnym są: 

 Niskie zaangażowanie pracodawców – jest to kluczowy podmiot dla powodzenia 

działań projektowych, który jednocześnie bardzo niechętnie włącza się w tego typu 

inicjatywy 

 Przepisy dot. pomocy publicznej stanowiące barierę dla formalnego przystąpienia 

pracodawców do partnerstwa - środki przekazane na realizację projektów lokalnych 

będą traktowane, jako pomoc de minimis i w związku z tym pracodawcy 

prawdopodobnie mogą mieć opory przed włączaniem się w tę inicjatywę. 

Jednocześnie w Programie brak jest alternatywnej formuły (rozwiązania 

proceduralnego) pozwalającej na zaangażowanie przedsiębiorców od samego 

początku w przygotowanie oraz realizację projektów lokalnych.  
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 Brak źródeł finansowania przeprowadzenia diagnozy lokalnej, co może się 

przełożyć na jej niską jakość i/lub zniechęcić potencjalnych uczestników do udziału  

w Programie. 

 Wymóg formalizacji partnerstwa lokalnego uchwałą rady gminy/powiatu – 

samorządy niechętnie podejmują tego rodzaju działania. Dodatkowym czynnikiem, 

który może utrudnić formalizację partnerstwa jest fakt, że uchwały mają być 

przyjmowane przed złożeniem wniosku do Programu. Tym samym samorząd nie ma 

pewności, że zawiązane partnerstwo otrzyma środki na realizację projektu.  

 Słabość lokalnego rynku pracy – niewielka liczba pracodawców (np. gmina typowo 

rolnicza) oraz wysoka stopa bezrobocia; 

 Konieczność finansowania działań projektowych w Programie na zasadzie wkładu 

własnego. Trudności w ustaleniu/podziale kto i w jakiej wysokości finansuje 

działania w ramach wkładu własnego w przypadku partnerstwa, w którym 

uczestniczą jednostki organizacyjne zarówno z powiatu, jak i gminy. 

4. W badaniu zostały ocenione cztery zaproponowane przez Fundację Aktywizacja warianty 

wdrażania finansowego Programu „Postaw na pracę”:  

 Wariant 1. to montaż środków PFRON i projektów w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych (RPO).  

 Wariant 2. obejmuje montaż środków PFRON oraz Funduszu Pracy - projekt pilotażowy.  

 Wariant 3. jest również montażem środków PFRON i Funduszu Pracy, ale realizowanym w 

ramach programów specjalnych i regionalnych.  

 Wariant 4. jest Programem przyjętym przez Radę Ministrów.  

W ramach każdego z wariantów identyfikowano specyficzne ograniczenia i problemy, a ich 

wdrożenie postrzegano jako uzależnione od czynników zewnętrznych, niezależnych od 

realizatorów programu m.in. woli politycznej. Eksperci wskazali dwa najkorzystniejsze 

warianty finansowania Programu „Postaw na pracę”. Uznano, że wariant 4. ma najbardziej 

otwartą i prostą formułę pozwalającą na dużą dowolność we wdrażaniu Programu. Tym 

samym jego założenia nie wymagają dopasowywania do ograniczeń wynikających, np. z 

zapisów niektórych ustaw, co ma miejsce w innych wariantach.  Pozwala również łączyć 

środki z różnych źródeł. Pojawiły się jednak spontaniczne i spójnie sygnalizowane obawy, że 

jest on najmniej prawdopodobny do wprowadzenia ze względu na brak woli politycznej Rady 

Ministrów do tworzenia tego typu programów. 

Z powyższych względów jako optymalny wybierano jednak wariant 1. Wydaje się on 

najbardziej realny oraz relatywnie prosty we wdrożeniu. Nie wiąże się z ograniczeniami 
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dotyczącymi stosowania instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nie wyklucza 

żadnej z grup osób niepełnosprawnych. Zagrożeniem dla tego wariantu jest brak pewności co 

do zgody na uczestnictwo w Programie wszystkich województw. Minimalizowane jest ono 

możliwością zapewnienia przez PFRON wkładu własnego do RPO. Wskazano również 

alternatywne rozwiązanie tj. ubieganie się o środki na projekty lokalne w ramach otwartych 

konkursów RPO.   

W przypadku wariantów 2 i 3 uznano, że posiadają zbyt dużo ograniczeń związanych z 

finansowaniem ich ze środków Funduszu Pracy, aby rozważać ich wdrażanie. Są to m.in. 

sztywny katalog instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej oraz określona grupa 

odbiorców wsparcia, wykluczająca część osób z niepełnosprawnością. Tym samym warianty 

te powielałyby ograniczenia dotychczasowych działań skierowanych do osób z 

niepełnosprawnością 

5. Obszar działań Centrum Kompetencji w Programie „Postaw na pracę” został zdefiniowany 

zbyt wąsko. Uznano, że należy rozszerzyć oferowane wsparcie . W myśl tych postulatów CK 

powinno: 

 Odgrywać kluczową rolę w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej. W większości 

przypadków partnerstwa lokalne posiadają zbyt mały potencjał, aby miała ona 

charakter dogłębny. Centrum powinno wydelegować trenera posiadającego 

odpowiednie kompetencje do moderowania warsztatów diagnostycznych dla 

członków partnerstwa lokalnego oraz zapewnić wsparcie w analizie zebranych 

danych. 

 Odpowiadać za przygotowanie oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonej i 

dogłębnej ewaluacji projektów lokalnych. Pozwoli to na lepsze zrozumienie 

osiągniętych efektów oraz skuteczniejsze wsparcie lokalnych partnerstw.  

 Wzmacniać potencjał lokalnych zasobów ludzkich w taki sposób, aby mogły one 

samodzielnie kontynuować prowadzone działania po zakończeniu finansowania w 

ramach Programu „Postaw na pracę”. Pozwoli to zwiększyć szanse na zachowanie 

trwałości rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji projektów. 

 w większym stopniu wspierać oraz włączać pracodawców w projekty lokalne – 

m.in. poprzez wypracowanie formuły włączenia ich w partnerstwa lokalne (vide pkt. 

3) oraz zmieniając i rozszerzając zakres działań skierowanych do tej grupy.  

6. Według założeń Programu „Postaw na pracę” projekty lokalne mogą być realizowane na 

poziomie gminy lub powiatu. Powszechnie oceniano drugi wariant za lepiej dopasowany do 

wypracowanej koncepcji. Zdaniem praktyków lokalnych realizacja projektów lokalnych na 

poziomie powiatu będzie łatwiejsza oraz skuteczniejsza, ponieważ: 
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 Do zadań własnych starostwa powiatowego należą działania dotyczące osób z 

niepełnosprawnością. O wiele trudniejsze będzie przekonanie samorządu gminnego 

do realizacji projektu lokalnego, którego meritum nie leży bezpośrednio w jego 

kompetencji. 

 Podległe starostwu powiatowemu jednostki organizacyjne odpowiadają za 

aktywizację społeczną (PCPR) oraz aktywizację zawodową (PUP). W przypadku 

realizacji projektu na poziomie gminy niezbędne będzie włączenie do partnerstwa 

lokalnego jednostek nadzorowanych przez inny szczebel samorządu terytorialnego 

(np. PUP) co może utrudniać współpracę w ramach projektu. 

 Starostwo powiatowe otrzymuje środki z PFRON na realizację różnych zadań 

związanych z osobami niepełnosprawnymi. Dlatego będzie mogło sfinansować część 

działań dotyczących aktywizacji zawodowej realizowanych w projekcie lokalnym.   

 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności przygotowują sprawozdania dot. osób z 

niepełnosprawnością (przyczyny, stopień, wiek, płeć, wykształcenie oraz 

zatrudnienie) w zestawieniu zbiorczym dla całego powiatu bez podziału na 

poszczególne gminy. Tym samym zebranie tych informacji do przygotowywanej 

lokalnej diagnozy na poziomie gminy uznawano za trudniejsze. 

 Starostwa powiatowe są zobowiązane do przygotowania Powiatowego Programu 

Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Bezrobociu. Wypracowane w projekcie lokalnym założenia na rzecz 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością dokładnie wpisują się w przedmiotowe 

dokumenty.  

7. Według założeń Programu „Postaw na pracę” trwałość rezultatów projektów lokalnych ma 

zapewnić m.in. stworzenie dokumentu strategicznego. Zdaniem praktyków lokalnych oraz 

uczestników e-konsultacji: 

 Wypracowane w projektach lokalnych, realizowanych na poziomie powiatu, 

założenia dotyczące aktywizacji osób z niepełnosprawnością powinny zostać 

włączone do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

Dodatkowo jego zapisy należy uwzględnić w Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Bezrobociu. Są to dokumenty, których stworzenie jest obligatoryjne 

dla powiatu, a założenia wypracowane w trakcie projektów lokalnych dokładnie 

wpisują się w ich zakres merytoryczny. Zawarcie wypracowanych założeń w 

przedmiotowych dokumentach zwiększa szanse, że będą one realnie wdrażane w 

powiecie. W opinii rozmówców utworzenie nowego dokumentu strategicznego 

niesie ze sobą zagrożenie, że nie będzie on wykorzystywany. 
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 W przypadku realizacji projektów lokalnych na poziomie gminy, wypracowane 

założenia dotyczące aktywizacji osób z niepełnosprawnością powinny zostać 

włączone do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Z uwagi na 

fakt, że wprowadzanie zmian do dokumentów strategicznych wymaga długiej ścieżki 

formalno – prawnej, rekomendowany do realizacji jest drugi wariant, jakim jest 

stworzenie gminnego programu dot. aktywizacji społeczno-zawodowej osób z 

niepełnosprawnością, który mógłby później zostać włączony do w/w strategii. 
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3. Trafność doboru i sposobu zdefiniowania problemów, na które 

odpowiada Program „Postaw na pracę” 

3.1 Najważniejsze wnioski  

 

 Problemy dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością na 

terenach wsi i małych miast, na które ma odpowiadać program „Postaw na pracę” zostały 

trafnie dobrane i zdefiniowane.  

 Uczestnicy e-konsultacji oraz lokalnych spotkań fokusowych jako szczególnie istotne w 

odniesieniu do sytuacji osób z niepełnosprawnością z terenów wsi i małych miast wskazywali 

problemy związane z: 

 lokalnym rynkiem pracy, który jest mało elastyczny oraz daje mniej możliwości 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnością niż w średnich i dużych miastach, co 

często przekłada się na konieczność dojazdu do miejsca pracy w innej 

miejscowości;  

 czynnikami indywidualnymi osób z niepełnosprawnością – m.in. małą 

motywacją, niskim poczuciem własnej wartości, długotrwałą izolacją, niskim 

wykształceniem, brakiem innych kompetencji oraz uzależnieniami 

 brakiem silnych lokalnych partnerstw działających w obszarze aktywizacji osób z 

niepełnosprawnością 

 obawą osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia rodzinnego przed utratą 

świadczeń socjalnych i rentowych  

*************  

Przeprowadzone spotkania fokusowe oraz e-konsultacje potwierdziły, że autorzy Programu trafnie 

nakreślili zakres oraz zdefiniowali problemy dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnością z terenów 

wsi i małych miast. Poniżej została przytoczona lista obszarów problemowych towarzysząca opisowi 

Programu (kolejność zgodna ze wskazaniami dotyczącymi trafności): 

1. Lokalny rynek pracy wsi oraz małych miast często wiąże się z koniecznością dojazdu do 

miejsca pracy w innej miejscowości. 

2. Lokalny rynek pracy wsi oraz małych miast daje mniej możliwości zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, niż w średnich i dużych miastach. 

3. Lokalny rynek pracy wsi oraz małych miast jest mniej elastyczny, niż w średnich i dużych 

miastach. 
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4. Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych utrudniają także czynniki indywidualne 

wynikające zarówno ze specyfiki niepełnosprawności, jak i przyczyn takich jak niska 

motywacja do podjęcia pracy, niewystarczający poziom samodzielności i brak zawodowych 

kompetencji. 

5. Na terenach wsi i małych miast brakuje silnych, lokalnych partnerstw w obszarze aktywizacji 

osób niepełnosprawnych (szczególnie tych międzysektorowych). 

6. Dostępne na wsiach i w małych miastach wsparcie oferowane przez instytucje w 

niewystarczającym stopniu uwzględnia potrzeby i możliwości wynikające ze specyfiki 

niepełnosprawności. 

7. Sprawdzone rozwiązania i modele wsparcia osób niepełnosprawnych, wypracowane przez 

ponadlokalne organizacje/instytucje, w niewielkim stopniu są wykorzystywane na poziomie 

lokalnym na terenach wsi oraz małych miast. 

8. Pracodawcom z terenów wsi i małych miast brakuje świadomości i wiedzy związanej z 

zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

9. Na terenach wsi i małych miast widoczna jest niewielka spójność działań prowadzonych przez 

lokalne instytucje wsparcia, np. dublowanie niektórych typów działań aktywizacyjnych przez 

różne instytucje przy jednoczesnym braku innych potrzebnych form wsparcia. 

10. Osoby niepełnosprawne napotykają bariery ze strony swojego otoczenia rodzinnego. 

Na poniższym wykresie zaprezentowano wyniki e-konsultacji. Liczby umieszczone przy osi pionowej 

odpowiadają liczbom przyporządkowanym poszczególnym problemom powyżej.   
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Wykres 2 – Ocena trafności zdefiniowania problemów związanych z aktywizacją osób z niepełnosprawnością z terenów wsi i 

małych miast. 

 

3.2 Problemy związane ze specyfiką lokalnego rynku pracy terenów wsi oraz małych miast 

 Uczestnicy e-konsultacji wskazywali jako najczęstsze problemy związane z aktywizacją osób z 

niepełnosprawnością dotyczące lokalnego rynku pracy terenów wsi oraz małych miast. Niemal 

wszyscy konsultujący (95%) zgodzili się, że podjęcie zatrudnienia nierzadko wiąże się z koniecznością 

dojazdu do miejsca pracy w innej miejscowości. Niedogodność tę pogłębia fakt, że – co w równym 

stopniu dotyczy osób z niepełnosprawnością, jak i wszystkich innych – liczba i jakość połączeń jest 

zwykle niesatysfakcjonująca. W przypadku osób z niepełnosprawnością sytuację dodatkowo 

komplikuje fakt niedostosowania pojazdów komunikacji publicznej do ich specyficznych potrzeb. 

Zwrócono także uwagę na istniejące bariery architektoniczne, które stanowią duże utrudnienie w 

przemieszczaniu się osób z niepełnosprawnością.  

Lokalny rynek pracy wsi oraz małych miast oferuje mniej możliwości zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością, niż w średnich i dużych miastach. Uznało tak 93% respondentów. Natomiast 

88% zgodziło się ze stwierdzeniem, że jest on mniej elastyczny, Praktycy Lokalni zwracali również 

uwagę, że na terenach wsi i małych miast istnieje też mniej zakładów chronionego rynku pracy tj. 
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Zakładów Aktywności Zawodowej i Spółdzielni Socjalnych, czy Centrów Integracji Społecznej, 

odpowiadających za integrację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością.  

3.3 Problemy wynikające z sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością 

Poważnym problemem w aktywizacji zawodowej są czynniki indywidualne charakterystyczne dla 

osób z niepełnosprawnością. Uznało tak 86% osób wypełniających ankietę. Praktycy Lokalni rozwijali 

tę myśl i wskazywali na postawę częstą u potencjalnych beneficjentów - tj. małą motywację do 

podjęcia zatrudnienia lub kontynuowania nauki oraz niewielkie poczucie sprawczości. Nierzadko 

wskazane deficyty wiążą się z niskim poczuciem własnej wartości i długotrwałą izolacją społeczną. 

Zwrócono także uwagę na częstszą, niż wśród innych grup bezrobotnych, postawę roszczeniową osób 

z niepełnosprawnością. Dosyć powszechne wśród tej grupy jest niskie wykształcenie i brak innych 

kompetencji potrzebnych na rynku pracy, będące konsekwencją niedostosowania publicznej oferty 

edukacyjnej. Osoby z niepełnosprawnością często nie wiedzą również, gdzie mogłyby się zwrócić o 

pomoc w podjęciu pracy.  

To jest bardzo duży problem, że osoby niepełnosprawne w ogóle nie są 

poinformowane. W ogóle nie mają świadomości, co mogą, jak mogą.
1
 

Faktem również jest, że – w sytuacji niepewnego rynku pracy – spora grupa osób z 

niepełnosprawnością nie jest zainteresowana podjęciem zatrudnienia obawiając się utraty 

świadczeń socjalnych i rentowych. Szczególnie dotyczy to osób w średnim i starszym wieku. Osoby 

młode łatwiej jest przekonać, że podjęcie pracy pozwoli im wypracować w przyszłości wyższe 

świadczenia rentowe i emerytalne.  

Osoby niepełnosprawne często nie podejmują zatrudnienia by nie stracić 

uprawnień do świadczeń z ZUS czy KRUS - utrata orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. Nie do końca rozumieją zapis w orzeczeniu o "żadnej 

pracy."
2
 

Praktycy Lokalni wskazywali, że często zdarza się, że grupa ta boryka się także z innymi problemami 

utrudniającymi aktywizację społeczno- zawodową Są nimi m.in. uzależnienie od alkoholu lub 

narkotyków, czy przemoc w rodzinie. Niniejsze badanie nie pozwala stwierdzić, czy jest to tylko 

percepcja osób z niepełnosprawnością przez osoby z nimi pracujące, czy faktyczny problem, ale że w 

obu przypadkach warto się tej kwestii przyjrzeć oraz uzupełnić zapisy programu o takie działania, 

które pozwolą skutecznie z tym problemem pracować. Bez ich zniwelowania nie uda się wprowadzić 

osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. 

Zgłasza się do projektu osoba chcąca podjąć zatrudnienie, natomiast w toku 

pracy wychodzi  uzależnienie od narkotyków, od hazardu albo czegoś w 

                                                           
1 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
2 Cytat respondenta e-konsultacji 
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rodzinie i tak naprawdę nie możemy się koncentrować na znalezieniu pracy, 

tylko na rozwiązywaniu tych problemów środowiskowych.
3
 

Zauważono również, że niechęć do podjęcia pracy wśród osób z niepełnosprawnością nierzadko 

wynika z prostego rachunku ekonomicznego. 

Osoby niepełnosprawne są klientami pomocy społecznej i nie kalkuluje się im 

szukać pracy i dojeżdżać np. 35 km , gdyż koszty podroży pochłoną zarobki, a 

w pomocy zasiłki są bez pracy i bez podatków.
4
 

Skuteczne działania aktywizacyjne powinny zatem uwzględniać i promować nie tylko korzyści 

społeczne płynące z podejmowania pracy, ale też i te czysto finansowe. W sytuacji, gdy podjęcie 

pracy wiązałoby się z ujemnym bilansem zysków i strat, szanse na skuteczną aktywizację zawodową 

są również ujemne. 

3.4 Problemy dotyczące aktywizacji osób z niepełnosprawnością związane z pracodawcami 

 Praktycy Lokalni zwrócili szczególną uwagę na problemy związane z niskim poziomem świadomości 

pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Uznało tak również 59% 

Uczestników e-konsultacji. Wskazania dotyczyły głównie braku wiedzy wśród pracodawców na 

temat specyfiki zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz nieznajomości potrzeb tej grupy. 

Brak wiedzy przekłada się na obawy przed przyjmowaniem ich do pracy. Pracodawcy często 

postrzegają takie osoby stereotypowo, tj. jako poruszające się na wózku. Z rzadka mają wiedzę na 

temat różnych rodzajów oraz stopni niepełnosprawności. Szczególnie dotyczy to osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, Czy doświadczeniem choroby psychicznej.  

Jednocześnie pracodawcy nie wiedzą, jakie mogą odnieść korzyści z zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością. Tym samym dostrzegają jedynie utrudnienia, bez możliwych zysków. Mogą ich 

również zniechęcać trudności z przystosowaniem miejsca pracy do potrzeb pracownika oraz 

obowiązek zatrudnienia takiej osoby przez minimum trzy lata. 

Pracodawca początkowo zainteresowany tym, patrząc na trudności, które się 

przed nim piętrzą, łącznie z odbiorem stanowiska przez Państwową Inspekcję 

Pracy, to się wiąże z tym, że on rezygnuje.
5
 

Zwrócono również uwagę na niechęć do zatrudniania osób z niepełnosprawnością przez samorządy 

lokalne. Na terenach wiejskich oraz małych miast często jest to jeden z ważniejszych pracodawców. 

Samorządy wykazują 4% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W 

związku z tym, że nie zatrudniały i nie wskazywały tego wskaźnika 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, za 2014 rok, wpłaciły na państwowy 

fundusz ponad 124 miliony złotych, co stanowi 17% kwoty jaką PFRON 

                                                           
3 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
4 Cytat respondenta e-konsultacji 
5 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
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zgodnie z algorytmem przekazuje samorządom powiatowym, więc suma 

summarum PFRON algorytmem daje, a samorządy (przekazują z powrotem)
6
 

3.5 Problemy wynikające z postawy otoczenia rodzinnego osób z niepełnosprawnością  

Za barierę w aktywizacji osób z niepełnosprawnością Praktycy Lokalni uznawali również ich otoczenie 

rodzinne. Taki problem zaznaczyło 53% osób biorących udział w e-konsultacjach. Zwracano głównie 

uwagę na obawę otoczenia rodzinnego odnośnie straty stałego źródła dochodu, jakim są różnego 

rodzaju świadczenia socjalne i rentowe osób z niepełnosprawnością.  

-To ma związek z rodziną, dlatego że jak rodzina ma niepełnosprawną osobę 

w domu, jakieś świadczenie socjalne i jest tutaj wizja utraty tego, w związku 

z tym blokuje i jest niechęć do tego. 

- A z tego utrzymuje się cała rodzina.
7
 

Cześć Uczestników e-konsultacji nie zgodziła się ze stanowiskiem, że otoczenie rodzinne stanowi 

barierę w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Wskazało tak 11% osób 

wypełniających ankietę. Niektórzy spośród nich stali na stanowisku, że są oni ważnym wsparciem w 

całym procesie.  

Z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika, że rodziny wspierają 

osoby z niepełnosprawnością w procesie edukacji i dalszej rehabilitacji 

społecznej i zawodowej. Fakt ten jest widoczny wśród rodzin stanowiących 

otoczenie Środowiskowego domu samopomocy czy też zakładu aktywności 

zawodowej.
8
 

Wielokrotnie otoczenie rodzinne jest jedynym wsparciem, więc nie można 

zgodzić się z tym, że osoby niepełnosprawne napotykają bariery ze strony 

najbliższego sobie otoczenia.
9
  

Dlatego też ważne jest, aby Program był przekonujący nie tylko dla otoczenia rodzinnego, które 

wspiera osoby z niepełnosprawnością w ich aktywizacji społeczno-zawodowej. Powinien on również – 

a może nawet w szczególności - docierać i być atrakcyjny dla tych opiekunów, dla których 

perspektywa aktywizacji społeczno-zawodowej bliskiej osoby z niepełnosprawnością jest źródłem 

lęku przez utratą stałego źródła dochodu, jakim są świadczenia społeczne, oraz  obaw przed 

znalezieniem się w nowej sytuacji życiowej, wymagającej od nich nakładu sił i czasu na wspieranie 

niepełnosprawnych bliskich w procesie powrotu na rynek pracy. 

3.1 Problemy systemowe 

Praktycy Lokalni rzadziej wskazywali problemy w aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenów 

wsi i małych miast związane z systemową organizacją wsparcia. Natomiast 76% osób biorących udział 

                                                           
6 Cytat eksperta z centralnego spotkania fokusowego 
7 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
8 Cytat respondenta e-konsultacji 
9 Tamże 
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w e-konsultacjach uznało, że dostępne na wsiach i w małych miastach wsparcie oferowane przez 

instytucje w niewystarczającym stopniu uwzględnia potrzeby i możliwości wynikające ze specyfiki 

niepełnosprawności. Na brak indywidualizacji oferowanej pomocy szczególnie zwracali uwagę 

przedstawiciele powiatowych urzędów pracy. Często wskazywali, że w ich placówkach osoby z 

niepełnosprawnością są traktowane tak samo, jak inne – pełnosprawne - osoby bezrobotne.  

W urzędzie nie ma w ogóle takiego indywidualnego podejścia do osoby 

niepełnosprawnej. Ja też pracowałam w urzędzie pracy w pośrednictwie 

pracy, nie wiem jak tutaj u państwa, ale u nas w M. nie było nawet 

konkretnej osoby, która by się zajmowała osobami niepełnosprawnymi. Była 

taka przerzutka tych osób
10

 

Ja myślę, że w projektach, które myśmy realizowali to jest indywidualizacja, 

a patrząc jakby na tę działalność, którą ja prowadzę jako instytucja, to ta 

osoba jest po prostu, można powiedzieć, wtłoczona w system. Ona gdzieś 

jest, ona przychodzi, daje się pomoc albo się nie daje, żeby dać pomoc trzeba 

mieć środki, a wiadomo, że środki dla osób niepełnosprawnych są bardzo 

niewielkie i na tym koniec.
11

.  

Dodatkowo Praktycy Lokalni (również z OPS i PUP) zwracali uwagę, że pracownicy podmiotów 

wsparcia (m.in. powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej etc.) często nie mają 

wystarczającej wiedzy na temat niepełnosprawności. W rezultacie nie są przygotowani do pracy z 

takimi osobami.  

Zwracano również uwagę, że instytucje wsparcia w niewielkim stopniu współpracują z 

pracodawcami w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Na brak silnych, 

międzysektorowych partnerstw na terenach wsi i małych miast wskazało 84% Uczestników e-

konsultacji. Kolejną barierą jest również niewystarczająca ilość środków finansowych na wsparcie 

zatrudnienia, którą instytucje mają do dyspozycji. Przekłada się to na ograniczone możliwości 

aktywizacji m.in. osób z niepełnosprawnością.  

Wskazywano również, że problemem może być samo orzecznictwo dotyczące stopnia 

niepełnosprawności. Praktycy Lokalni oraz Eksperci zwrócili m.in. uwagę na decyzje komisji, która 

określa stopień niepełnosprawności oraz może orzekać o niezdolności do pracy. Wśród badanych 

dominowało przekonanie, że w związku z takim orzeczeniem dana osoba niepełnosprawna nie może 

podjąć zatrudnienia12. . 

Praktycy Lokalni nie wymienili spontanicznie niektórych - zdefiniowanych  przez autorów Programu i 

wskazanych jako istotne przez uczestników e-konsultacji (57% wskazań)– problemów związanych z 

                                                           
10 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
11 Tamże 
12

 Jest to błędna interpretacja orzecznictwa. O zdolności do pracy decyduje lekarz medycyny pracy. Może on 
uznać , że mimo orzeczenia osoba z niepełnosprawnością jest w stanie podjąć zatrudnienie również na 
otwartym rynku pracy. Nie jest to jednak wiedza powszechna. Powoduje to problemy z aktywizacją zawodową 
tej grupy oraz utrudnia przekonanie do działań aktywizacyjnych otoczenie rodzinne i samych pracodawców 



 

 
Badanie Programu „Postaw na pracę” jest realizowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

St
ro

n
a2

4
 

aktywizacją osób z niepełnosprawności z terenów wsi i małych miast m.in. niskiej 

komplementarności działań prowadzonych przez instytucje. Na poziomie wspomaganym (pytanie 

wprost o problem komplementarności) przyznawano jednak, że jest to kwestia, która może 

przysparzać trudności: 

Zdarzają się czasami gdzieś tam jakieś spory kompetencyjne pomiędzy 

jakimiś urzędami, jednostkami i wtedy taka osoba też jest w złej sytuacji, 

ponieważ dwie instytucje, że tak powiem, przepychają się pomiędzy sobą 

kompetencjami, a osoba w środku stoi po prostu bez pomocy
13 

Również brak modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej oraz niski 

transfer wiedzy (64% odpowiedzi twierdzących w e-konsultacjach) nie były spontanicznie nazywane i 

wymieniane przez Praktyków Lokalnych jako ważkie problemy. Jednakże po dopytaniu w większości 

przypadków zgadzali się oni, że w/w kwestie stanowią problem w przeprowadzeniu skutecznej 

aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Zwłaszcza w  przypadku diagnozy dotyczącej 

braku komplementarności działań różnych instytucji wsparcia zgadzano się, że jej brakuje. Z reguły 

współpraca ogranicza się jedynie do działań, które są obligatoryjne:  

Czy urząd współpracuje przy obsłudze osób niepełnosprawnych na stałe z 

jakimiś instytucjami? Znaczy współpracuje z tymi, z którymi musi. (Jak)  

przepisy to wymuszają. Urząd pracy ma masę zadań i w tej masie 95%, może 

nawet więcej, to są zadania, które po prostu są obowiązkowe. Jakieś 

dodatkowe inicjatywy, które generowałyby dodatkowe aktywności, potrzebę 

zatrudnienia, to wszystko wiąże się ze środkami i tak dalej. Ale odpowiadając 

generalnie, żeby już uprościć, to czy jest kompleksowe wsparcie widoczne z 

pozycji urzędu pracy? To myślę, że nie. Jest takie formalne takie, które musi 

być. 
14

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Tamże 
14 Tamże 
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4. Ocena założeń Programu „Postaw na pracę” 

4.1 Najważniejszej wnioski: 

 

 Program „Postaw na pracę” został wysoko oceniony przez respondentów. Zarówno przez  

Ekspertów, Praktyków Lokalnych jak i Uczestników e-konsultacji  

 Zadeklarowano duże zainteresowanie możliwością uczestnictwa w Programie. 

 Schemat realizacyjny projektów lokalnych według rozmówców jest spójny. Składa się z 

elementów, które są niezbędne do prowadzenia skutecznej aktywizacji osób z 

niepełnosprawnością.  

 Zasygnalizowano słabe strony Programu, tj. sformalizowanie działań, zbyt krótki czas 

trwania projektów lokalnych (1 rok) oraz zbyt wąskie określenie grupy docelowej 

(powinna obejmować osoby ze stopniem lekkim niepełnosprawności; osoby przed 16 

rokiem życia; osoby, które pracują i chciałyby się przekwalifikować; 

 Szczególny wpływ na trwałość rezultatów w Programie ma według rozmówców 

komplementarność działań członków wielosektorowego lokalnego partnerstwa oraz 

przygotowanie diagnozy lokalnej. 

**************  

Program „Postaw na pracę” został wysoko oceniony przez respondentów - zarówno Ekspertów, 

Praktyków Lokalnych oraz Uczestników e-konsultacji. 

Generalnie mi się ten program podoba, bo on jest bardzo prosty, a z drugiej 
strony też wydaje się trafny, przynajmniej jak ja to obserwuję. Też mi się 
podoba takie dosyć elastyczne podejście do tego wsparcia i to jest sporo tych 
instrumentów, i też można to było zastosować.(…) Bardzo mi się podoba też 
wsparcie dla rodziców, to też potrzeba.

15
 

Deklarowano duże zainteresowanie możliwością uczestniczenia w Programie - m.in. wskazało tak 

82% osób biorących udział w e-konsultacji.  

Uczestnicy e-konsultacji oraz Praktycy Lokalni, którzy nie byli zainteresowani udziałem w Programie, 

wymieniali różne powody takiej decyzji. Najczęściej wśród nich pojawiały się:  

 brak możliwości organizacyjnych (zbyt małe zasoby kadrowe, nadmiar własnych 

obowiązków), 

 działania aktywizacyjne są już prowadzone w gminie/powiecie, 

                                                           
15 Cytat eksperta z centralnego spotkania fokusowego.  
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Osoby niepełnosprawne uczestniczą w projektach organizowanych przez 

różne podmioty, w tym organizacje pozarządowe z zakresu aktywizacji 

społecznej i zawodowej.
16

 

 trudności związane bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością (problemy w rekrutacji, 

niewielkie zainteresowanie, niska motywacja oraz zbyt mała liczba osób zdolnych do pracy,)  

 kwestie dotyczące lokalnego rynku pracy – niewielka podaż miejsc pracy, duże bezrobocie 

itp..  

Realnie oceniamy możliwości lokalnego rynku pracy.
17 

4.2 Ocena poszczególnych elementów Programu 

Poniżej został przedstawiony schemat realizacji projektów lokalnych w ramach Programu „Postaw na 

pracę”.  

 

 
Schemat 1 – Realizacji projektów lokalnych w ramach Programu „Postaw na pracę” 

 

Uznano, że przedstawiony schemat realizacji projektów lokalnych stanowi spójną całość. W sumie 

72% osób Uczestników e-konsultacji zdecydowanie (41%) lub raczej (32%) zgodziło się z tym 

stwierdzeniem. 74% z nich uznało (w tym 37% zdecydowanie), że składa się z elementów, które są 

niezbędne, aby prowadzić skuteczną aktywizację osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych 

miast.  

Spora grupa Praktyków Lokalnych uznała również, że zaproponowany model jest czymś nowym 

wobec dotychczasowej logiki działań lokalnych skierowanych na aktywizację osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast. W przypadku e-konsultacji 28% zdecydowanie, a 

30% raczej zgodziło się z tym stwierdzeniem.  

To może być nowa jakość, jeśli państwu faktycznie będzie dobrze wychodziło 

to partnerstwo i to będzie miało naprawdę silne podłoże na terenie tych 

gmin, czy powiatów. To jest podstawa, bo bez tego w ogóle nie ma 

                                                           
16 Cytat uczestnika e-konsultacji 
17 Tamże  
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możliwości realizacji projektów na obszarach wiejskich, czy małych 

miasteczek
18

. 

Nie postrzegano modelu jako czegoś innowacyjnego jako całości. Zwracano raczej uwagę na jego 

poszczególne elementy, które postrzegano jako coś nowego lub rzadko stosowanego:  

 tworzenie partnerstw -  nie jest to zjawisko powszechne.  

W wielu środowiskach lokalnych nie ma zwyczaju/umiejętności 

nawiązywania współpracy na rzecz jakiegoś wspólnego celu.
19

  

Zaangażowanie burmistrzów, wójtów. To jest bardzo istotne, bo tego nie 

było. Trochę się obracałem właśnie po wsiach ostatnimi czasy i tam to 

widziałem, że nieczęsto tak jest. Także myślę, że to jest taki pożytek
20

. 

 komplementarność działań - wzajemne uzupełnianie się lokalnych podmiotów w realizacji 

poszczególnych elementów projektów lokalnych 

 konieczność przeprowadzenia diagnozy lokalnej - zwrócono uwagę, że nie zawsze działania 

prowadzone na rzecz osób z niepełnosprawnością oparte są o diagnozę lokalną. Dodatkowo  

powszechnie, niezależnie od obszaru, mają one charakter powierzchowny i sztampowy, 

nieuwzględniający kontekstu lokalnego. W przypadku założeń Programu „Postaw na pracę” 

istotne jest to, że diagnoza zostanie opracowana w partnerstwie i tym samym będą w niej 

zawarte punkty widzenia różnych podmiotów/środowisk uwzględniające lokalną 

perspektywę. Będzie ona stanowić punkt wyjścia do wypracowania działań aktywizacyjnych..  

 

Za ważne elementy Programu uznano: 

wsparcie zewnętrzne w identyfikacji lokalnych podmiotów – potencjalnych członków 

partnerstwa,  

 zainicjowanie partnerstwa lokalnego,  

 wsparcie w całym procesie projektowym.  

 

 

                                                           
18 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
19 Cytat respondenta e-konsultacji 
20 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
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Wykres 3 – Ocena przedstawionego modelu realizacji projektów lokalnych.  

 

Jako duży atut Programu uczestnicy konsultacji wskazywali to, że będzie on realizowany na terenach 

wsi i małych miast, ponieważ projekty skierowane do osób z niepełnosprawnością są zazwyczaj 

prowadzone w dużych i średnich miastach.   

Kolejnym walorem jest zaangażowanie w realizację działań lokalnych aktorów. 

Mnie osobiście podoba się to, że chcemy wyjść do społeczności lokalnej. Od 

tego się wszystko zaczyna.
21

  

Zwrócono uwagę, że proces przygotowania projektów na poziomie lokalnym pochłonie dużo czasu. 

Będą się na niego bowiem składać: identyfikacja lokalnych podmiotów i przekonanie ich do 

zaangażowania się w partnerstwo, spotkanie zainteresowanych stron, formalizacja wypracowanej 

umowy partnerskiej, przeprowadzenie diagnozy lokalnej, złożenie wniosku, jego rozpatrywanie, 

podpisanie umowy z grantodawcą i przekazanie środków. Pojawił się pogląd, że cały w/w proces 

zajmie co najmniej półtora roku. Opierając się na doświadczeniu płynącym z innych projektów można 

uznać, że opinia ta była przesadzona. Jednakże należy założyć, że upłynie minimum 5-6 miesięcy (jest 

to szacunkowy okres czasu) pomiędzy zainicjowaniem partnerstwa, a rozpoczęciem realizacji 

                                                           
21 Tamże 
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projektu lokalnego. Dlatego podmiot wdrażający Program „Postaw na pracę” musi szczególnie 

uważnie planować harmonogram działań.  

Praktycy Lokalni uznali również, że maksymalnie do 3 miesięcy powinien trwać cały proces od 

przeprowadzenia diagnozy potrzeb do rozpoczęcia aktywizacji społeczno-zawodowej osób z 

niepełnosprawnością w ramach projektu lokalnego. Argumentowano, że sytuacja beneficjentów 

wsparcia może w dłuższej perspektywie czasowej ulec zmianie, np. w aspekcie ich stanu zdrowia.  

Ponadto podjęte działania mogły rozbudzić w nich pewne nadzieje na poprawę sytuacji i 

przedłużający się okres oczekiwania na rozpoczęcie aktywizacji społeczno-zawodowej negatywnie 

odbiłby się na ich motywacji.  

Kolejnym założeniem Programu „Postaw na pracę”, wobec którego wystąpiły wątpliwości, to 

przewidziana długość trwania projektów lokalnych, czyli jeden rok. Uznano, że w wielu przypadkach 

jest to zbyt krótki okres czasu, aby skutecznie przeprowadzić aktywizację zawodową osób z 

niepełnosprawnością, zakończoną podjęciem pracy. Wskazywano, że optymalny czas na takie 

działania to 2 lata.  

Jeżeli my zakładamy aktywizację zawodową i społeczną w okresie jednego 

roku, to jest naprawdę ciężki temat. To jest szukanie na siłę słupków. A 

mówię to nie bez podstaw, bo uważam, że jeżeli tak, jeżeli ktoś przez x lat 

siedzi w domu i jest osobą niepełnosprawną, nieaktywną społecznie tak 

naprawdę, wykluczoną i zawodowo daleko w tyle za tym, co się dzieje za 

oknem, to w ciągu jednego roku, nie możemy oczekiwać cudów albo 

szukamy sobie w tym momencie łatwej zdobyczy, czyli szukamy takiej osoby 

niepełnosprawnej, która i tak by sobie poradziła. (…) Nie wydaje mi się, żeby 

to było możliwe do zrobienia w ciągu roku. Także moje obawy idą w kierunku 

takim, że aktywizacja społeczna, zawodowa osób tych naprawdę 

niepełnosprawnych, tych siedzących w domu, w ciągu jednego roku to jest 

bardzo ambitne przedsięwzięcie. 
22

 

Zasygnalizowano również zbytnią formalizację Programu. Dla sporej części Praktyków Lokalnych jest 

niezrozumiałe powoływanie partnerstwa lokalnego w formie uchwały rady powiatu/gminy. 

Wskazywano na potencjalny duży opór przed tym rozwiązaniem ze strony przedstawicieli samorządu 

terytorialnego oraz zwracano uwagę na fakt, że formalizacja działań wydłuży cały proces. 

Ta formalizacja trochę mnie martwi, trochę mnie przeraża, że my w to 

chcemy włączać jeszcze rade powiatu i radę gminy. Nie zmusimy 

(potencjalnego partnera) też jakimiś przepisami nowymi, jeżeli do jakiejś 

racji swojej go nie przekonamy. Współpraca jak najbardziej, tylko właśnie 

bardziej w formie sieci dobrych kontaktów, dobrych praktyk również, niż w 

postaci uchwały rady powiatu.
23

 

                                                           
22 Tamże 
23 Tamże  
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Zwrócono również uwagę na dobór grupy docelowej w Programie. Zarówno Eksperci, jak i  Praktycy 

Lokalni byli zdania, że powinien również zostać położony nacisk na działania skierowane do osób 

niepełnosprawnych w stopniu lekkim. Wskazano, że brakuje projektów dla tej grupy odbiorców. 

Równocześnie mają one kłopot ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Z jednej 

strony są osobami z niepełnosprawnością i nie zawsze mogą wykonywać wszystkie obowiązki. 

Natomiast z drugiej dofinansowanie z PFRON na ich zatrudnienie jest na tyle niskie, że pracodawcy 

nie są zainteresowani oferowaniem pracy tej grupie.  

- Tak, przy sprzężonej tak, ale też proszę zobaczyć, że właśnie to też jest ten 

problem projektów, mówimy o osobach właśnie z umiarkowanym, ze 

znacznym, ze sprzężonym, a ile osób mamy też z lekkim i te osoby też, o tej 

grupie zapomina się. 

- A nawet, jeżeli są oferty pracy, którymi rynek pracy dysponuje, to zwykle 

wymagane są osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem 

niepełnosprawności i one mają pracę. A tamte są zupełnie pomijane. 

- Dofinansowania są tak małe, że nie opłaca się ich zatrudniać w ogóle, a jest 

ich najwięcej
24

 

 

Fajnie by było, gdyby też przewidzieć taką furtkę, taką bardziej 

prekonwencyjną w jakimś kierunku, bo są osoby słabo słyszące, które 

przykładowo mają trzecią grupę albo w ogóle nie mają stopnia 

niepełnosprawności, a wsparcie jest im potrzebne, więc jakoś też myśleć o 

takich źródłach w ramach tego regrantingu, żeby może jakaś taka furtka 

była, żeby mogły się projekty jakoś zmieścić, na ile to się da.
25

 

Powinno się znaleźć formułę, która umożliwi objęcie Programem osób z niepełnosprawnością 

poniżej 16 roku życia. Ze względu na przepisy prawne grupa ta jest wykluczona z części działań 

skierowanych na aktywizację społeczno – zawodową.  

 (Funkcjonują) różne przepisy, które przy korzystaniu z pewnych środków 

uniemożliwiają na przykład podjęcie aktywizacji takiej osób poniżej 16 roku 

życia. Ale faktycznie fajnie byłoby przewidzieć jakieś takie możliwości, żeby 

jakby poszerzyć faktycznie potencjalne źródło finansowania tych działań, 

żeby takie działania na rzecz osób, które się nie mieszczą w tej chwili w tym, 

co oferuje prawo, czyli urzędy pracy, jakieś środki lokalne, takie sztywno 

dedykowane dla konkretnej grupy wiekowej, to fajnie, żeby taka furtka była 

jakoś w projekcie przewidziana.
26

 

Uznano również, że Program powinien obejmować osoby z niepełnosprawnością, które chcą się 

przekwalifikować i zmienić pracę.  

                                                           
 Tamże  
 Cytat eksperta z centralnego spotkania fokusowego 
26 Tamże 
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4.3 Trwałość rezultatów projektów lokalnych 

W programie „Postaw na pracę” założono, że trwałość osiągniętych rezultatów mają zapewnić: 

 stworzenie lokalnego partnerstwa na podstawie uchwały gminy/powiatu,  

 współpraca międzysektorowa, 

 przygotowanie lokalnej diagnozy, przed realizacją działań, 

 przyjęcie  lokalnej strategii aktywizacji osób niepełnosprawnych w formie uchwały, 

 realizacja projektów w gminie/powiecie przez lokalne podmioty. 

 

Eksperci oraz Praktycy Lokalni zgadzali się, że są to elementy, które będą miały duży wpływ na 

osiągnięcie trwałości rezultatów projektów lokalnych.  

Moim zdaniem takim kluczowym gwarantem trwałości rezultatów w tym 

programie jest komplementarność. Tylko i wyłącznie dzięki działaniom 

różnych służb i przede wszystkim też organizacji i podmiotów ekonomii 

społecznej, które działają lokalnie, jesteśmy w stanie zagwarantować 

osiąganie tych mierzalnych wskaźników, czyli z poziomu zatrudnienia na 

poziomie 20%. (…) Myślę sobie, że właśnie to jest klucz do działania i 

współpracy, ale na poziomie partnerstwa lokalnego
27

 

Zwrócono uwagę, że istotną rolę w zachowaniu trwałości rezultatów projektów lokalnych powinno 

pełnić Centrum Kompetencji poprzez wspieranie tworzenia lokalnych zasobów ludzkich mających 

niezbędne kompetencje pozwalające na samodzielne kontynuowanie prowadzonych działań po 

zakończeniu finansowania w ramach Programu. Również ważne jest przeprowadzenie przez CK 

szeroko zakrojonej i dogłębnej ewaluacji. (vide rozdz. 5)  

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
27 Tamże 
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5. Centrum Kompetencji 

5.1 Najważniejsze wnioski  

1. W Programie „Postaw na pracę” przewidziane jest zewnętrzne wsparcie w realizacji lokalnych 

projektów. Założono, że rolę tę będzie pełnić Centrum Kompetencji (CK). Praktycy Lokalni 

uznali, że jest ono niezbędne 

2. Obszar działań Centrum Kompetencji w Programie „Postaw na pracę” został zdefiniowany 

zbyt wąsko. Spójnie pojawiały się postulaty o rozszerzenie oferowanego wsparcia. CK 

powinno: 

 Odgrywać aktywną rolę w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej. W większości 

przypadków partnerstwa lokalne posiadają zbyt mały potencjał, aby miała ona 

charakter dogłębny. Centrum powinno wydelegować trenera posiadającego 

odpowiednie kompetencje do moderowania warsztatów diagnostycznych dla 

członków partnerstwa lokalnego oraz zapewnić wsparcie w analizie zebranych 

danych. 

 Odpowiadać za przygotowanie oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonej i 

dogłębnej ewaluacji projektów lokalnych. Pozwoli to na lepsze zrozumienie 

osiągniętych efektów oraz skuteczniejsze wsparcie lokalnych partnerstw.  

 Wzmacniać potencjał lokalnych zasobów ludzkich w taki sposób, aby mogły one 

samodzielnie kontynuować prowadzone działania po zakończeniu finansowania w 

ramach Programu „Postaw na pracę”. Pozwoli to zwiększyć szanse na zachowanie 

trwałości rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji projektów. 

 w większym stopniu wspierać oraz włączać pracodawców w projekty lokalne – 

m.in. poprzez wypracowanie formuły włączenia ich w partnerstwa lokalne 

*********** 
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Wykres 4 – Ocena zakresu wsparcia Centrum Kompetencji 

CK ma inicjować cały proces włączenia się gminy/powiatu do Programu „Postaw na pracę”. Według 

założeń odpowiada ono za animowanie partnerstwa lokalnego. 57% Uczestników e-konsultacji 

uznało, że jest to potrzebne wsparcie dla realizatorów projektów lokalnych. W tym 30% przychylało 

się do tej opinii w sposób zdecydowany.  

Na pewno w wielu miejscach też jest tak, że nie ma tego partnerstwa, nie ma 

współdziałania na wielu poziomach i owszem, jest diagnoza, wszystko jest 

ładnie zrobione, ale trzeba tam wysłać po prostu animatora społecznego, 

żeby zaczął to.
28

 

Jednak nie zawsze animowanie partnerstwa lokalnego przez podmiot zewnętrzny jest pożądane. 

Takie rozwiązanie powinno być uzależnione od intensywności współpracy na poziomie lokalnym. 

Dlatego CK powinno najpierw dokonać identyfikacji lokalnych podmiotów mogących włączyć się w 

projekty lokalne oraz zweryfikować stopień współpracy między nimi. Następnie powinno określić, 

                                                           
28 Tamże  
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n= 291  

1 2 3 4 5 „1” oznacza w ogóle nie potrzebne, a „5” bardzo potrzebne 
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czy wystarczy jedynie przedstawienie założeń Programu oraz zachęcenie do udziału w nim, czy jednak 

potrzebne są intensywne działania animacyjne mające na celu wypracowanie partnerstwa lokalnego. 

W tym drugim przypadku powinien być za to odpowiedzialny doświadczony, zewnętrzny animator.  

CK powinno również wspierać partnerstwa w przeprowadzeniu lokalnej diagnozy. Uznało tak 74% 

uczestników e-konsultacjach, w tym 41% zdecydowanie tak stwierdziło. Uznano, że CK powinno 

odgrywać kluczową rolę w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej.  

W założeniach (Programu), w całej tej koncepcji bardzo istotna jest lokalna 

diagnoza. Lokalna diagnoza poprzedza złożenie projektu i otrzymanie 

dofinansowania. Powstaje oczywiście problem skąd będą ci specjaliści, którzy 

będą wiedzieli jak zrobić tak szeroko zakrojoną lokalną diagnozę. Nie 

przesadzam, bo tę lokalną diagnozę mają zrobić ci, którzy tam są i mają 

słabą wiedzę i niskie kompetencje. To jest pytanie, na ile Centrum 

Kompetencji będzie mogło ruszyć wcześniej i dotrzeć jak najniżej z 

informacją, że będzie możliwe uzyskanie dofinansowania pod warunkiem, że 

się właśnie zrobi coś takiego i my już wam jesteśmy gotowi pomóc. To jest do 

rozważenia, żeby program ruszał sekwencyjnie. Najpierw Centrum 

Kompetencji z intensywną akcją przygotowaniem wsparciem w 

przygotowaniu tej lokalnej diagnozy i chyba to zadanie warto byłoby 

wyeksponować w zadaniach Centrum. Obawiam się, że na słabościach 

diagnozy zgłaszanych projektów możemy troszkę polec, bo wiemy jak jest 

dzisiaj, jak jest z diagnozą w wielu projektach.
29

 

Rola CK nie powinna ograniczać się do przekazania narzędzi oraz wiedzy na temat sposobów 

przeprowadzenia diagnozy lokalnej. Aby miała ona dogłębny charakter i rzeczywiście pozwalała 

przygotować działania aktywizacyjne, które będą indywidualnie dopasowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością oraz uwzględniały lokalny kontekst, należy przeprowadzić m.in. warsztaty 

diagnostyczne, w których wezmą udział wszyscy członkowie lokalnego partnerstwa. Powinien je 

prowadzić moderator zewnętrzny (vide rozdz. 7.3).  

Jeśli chodzi o to wsparcie merytoryczne, to wydaje mi się, że mogłoby być 

tutaj z tego Centrum Kompetencji być taki trener, który przeprowadza tą 

lokalną diagnozę. To jest właśnie taki zewnętrzny, ale który się zna na tym i 

wie jak to wypracować.
30

 

Ważną kwestią jest określenie sposobu sfinansowania przeprowadzenia lokalnej diagnozy, 

ponieważ dopiero jej przygotowanie jest warunkiem ubiegania się o środki w ramach konkursu 

grantowego na realizację projektów lokalnych. Praktycy Lokalni zwrócili uwagę, że samorząd lub 

inny z partnerów może udostępnić salę i niezbędny sprzęt oraz - ewentualnie - przygotować 

poczęstunek. Panowało jednak powszechne przekonanie, że żaden z tych podmiotów nie byłby 

skłonny finansować wynagrodzenia zewnętrznego moderatora. Równocześnie Praktycy Lokalni mieli 

                                                           
29 Cytat eksperta z centralnego spotkania fokusowego.  
30 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
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trudności ze wskazaniem źródła, z którego miałyby pochodzić środki na ten cel. Dlatego też 

zewnętrzny moderator powinien zostać zapewniony przez CK. Zwrócono również uwagę na kwestię 

analizy zebranego materiału oraz przygotowania samego dokumentu. Wskazano na potencjalne 

trudności w zaangażowaniu w ten proces partnerów lokalnych. I w tym przypadku pojawiły się 

sugestie, aby w ten proces włączyło się CK.  

CK ma również odpowiadać za opracowanie standardów usług skierowanych na aktywizację 

zawodową osób niepełnosprawnych w Programie „Postaw na pracę”. 73% Uczestników e-

konsultacji uznało, że jest to potrzebne, w tym 44% zdecydowanie.  

Tworzenie pewnych ram działania, czy standardów określonych usług, bo 

przecież są różne. (…) Jeśli będą standardy, to będzie wiadomo w jaki sposób 

weryfikować, a każda osoba niepełnosprawna powinna mieć, każdy w ogóle 

obywatel prawo do usług jak najlepszej jakości, więc tutaj tak. 

Stworzenie standardów jest ważne ze względu na różny poziom wiedzy oraz kompetencji lokalnych 

podmiotów, które będą realizowały działania aktywizacyjne w ramach projektów lokalnych. Z tego 

względu istotna jest także kolejna rola CK - opracowanie narzędzi do bezpośredniej pracy z osobą 

niepełnosprawną, np. programy szkoleń i warsztatów, narzędzia doradcze do indywidualnej pracy z 

klientem etc. 78% Uczestników e-konsultacji uznało to wsparcie CK za potrzebne (w tym 51% - 

zdecydowanie). Z tego samego powodu doceniono kolejną formę pomocy, jaką jest wsparcie 

merytoryczne w trakcie realizacji lokalnych projektów. Jest to m.in. właściwy dobór narzędzi 

aktywizacyjnych, przekazanie wiedzy nt. specyfiki pracy z osobami z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, pracy z otoczeniem osób niepełnosprawnych, współpracy z pracodawcami itp. 

79% Uczestników e-konsultacji uznało to wsparcie CK za potrzebne, w tym 54% zdecydowanie tak 

stwierdziło.  

Wsparcie merytoryczne nad całością realizowanych zadań. Małe miasta i 

wsie to często "pustynie" w obszarze działań dla osób niepełnosprawnych.
31

 

 

W badaniu zwracano szczególną uwagę na kluczowe znaczenie pracodawców dla powodzenia 

procesu aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Podkreślano, że jest to jednocześnie grupa, którą 

trudno zaangażować w inicjatywy, w których obciążenia (niekoniecznie materialne, ale te związane 

choćby z czasem czy zaangażowaniem) wydają się przewyższać spodziewane benefity. Stąd 

szczególnie istotne dla skuteczności oddziaływań w Programie będzie wypracowanie komunikatu o 

korzyściach dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami i skuteczne 

przekonywanie lokalnych przedstawicieli tej grupy. Spójnie i systematycznie pojawiał się w trakcie 

badania postulat kierowany w stronę Centrum Kompetencji – by szczególnie duży nacisk położyć na 

działania skierowane do pracodawców i by opracować sposób włączania ich do działań już w 

momencie inicjowania partnerstwa lokalnego oraz przygotowywania projektów lokalnych.  

                                                           
31 Cytat respondenta e-konsultacji 
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 Równie często artykułowano postulat o konieczności zorganizowania wsparcia merytorycznego 

skierowanego do pracodawców. Uznano, że określone działania CK adresowane do tej grupy tj. 

przygotowanie szkoleń e-learningowych, publikacji dla pracodawców oraz utworzenie 

ogólnopolskiego portalu internetowego są niewystarczające lub nietrafione. Zostało to opisane 

dokładniej w rozdziale 9.2.3. 

Przygotowanie szkoleń e-learningowych, jest to niepotrzebne wyrzucanie 

pieniędzy. (…) W żaden sposób nie ma przełożenia to na jakiekolwiek 

odbycie. My pracodawców nie zmusimy do tego, żeby oni odbyli szkolenia e-

learningowe, a lokalni realizatorzy, to znaczy partnerzy rozumiem. (…) Moim 

zdaniem, te pieniądze lepiej przeznaczyć na cokolwiek innego, niż na 

szkolenia e-learningowe.
32

 

Eksperci oraz Praktycy Lokalni zwrócili uwagę na kolejne istotne role, które powinno spełniać CK, a 

które nie zostały ujęte w opisie jego działań. Pierwszą z nich jest ewaluacja Programu „Postaw na 

pracę”. Można ją zlecić podmiotowi zewnętrznemu, jednakże zaangażowanie w prace ewaluacyjne 

CK zwiększa szanse lepszego zrozumienia efektów, oceny, które elementy działają lub nie oraz może 

ułatwić rozpoznanie, jaki realny wpływ ma CK na realizowane projekty lokalne.  

W opisie brakuje jednej bardzo ważnej roli, to jest ewaluacji. Nie mówimy o 

ewaluacji jakościowej, czy im się podoba w projekcie, czy nie. Tylko mówimy 

o porządnej solidnej ewaluacji z taką grupą kontrfaktyczną, czyli ze 

schematem eksperymentalnym, gdzie jednak po projekcie można pokazać. 

Kosztowało nas to X, bo tu też jest cały czas pytanie o pieniądze, ale mamy 

taki efekt netto. Wiemy jak to działa w porównaniu do innych programów. 

Robimy porównania i jesteśmy w stanie pokazać, ile pieniędzy dzięki temu 

zaoszczędziliśmy. W pewnym momencie pojawi się pytanie, a co dalej po 

EFS, jeżeli nie będzie solidnych i rzetelnych argumentów, takich twardych 

argumentów bazujących na liczbach, że mimo wszystko to działa. Generalnie 

trzeba by rozwinąć tutaj ten model takiego porządnego badania efektów 

tego programu, rezultatów i na to położyłbym nacisk. Gdyby to było jedno 

Centrum Kompetencji, to nie byłoby w stanie tego typu badania 

przeprowadzić, takiej ewaluacji przygotować i potem to wdrożyć.
33

 

Kolejną bardzo ważną funkcją CK jest wpływanie na zachowanie trwałości rezultatów projektów 

lokalnych. Według założeń, Program „Postaw na pracę” ma głównie bazować na lokalnych zasobach. 

W sytuacji, gdy nie ma lokalnych specjalistów, którzy mogliby realizować niezbędne działania 

projektowe, CK powinno podejmować kroki mające na celu zbudowanie - przed rozpoczęciem 

projektów lokalnych - kadry wyposażonej w odpowiednie kompetencje oraz zadbać o to, żeby 

mogła ona samodzielnie kontynuować prowadzone działania po zakończeniu finansowania w 

ramach Programu 

                                                           
32 Cytat ze spotkania fokusowego na poziomie lokalnym 
33 Cytat eksperta z centralnego spotkania fokusowego 
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Na ile ten projekt można tak budować, żeby jednocześnie nie tylko zrobić 

desant doradców zawodowych, którzy popracują w tej wsi i kilka projektów 

powtórzą. Tylko, żeby faktycznie po tym projekcie na poziomie lokalnym 

była, nie wiem, jedna-dwie osoby, które wiedzą o co chodzi. Potrafią 

pracować z tymi osobami. Poza tym  też prawda jest taka, że na poziomie 

lokalnym są zasoby, nie jest tak, że tych zasobów nie ma.  Więc też pytanie 

jak te partnerstwo lokalne przygotować i te osoby, które są na poziomie 

lokalnym, w PCPR, trochę w PUP-ie, w OPS, trochę w samorządzie. Tyle, że są 

rozproszone. Właśnie pytanie, jakby jednym z komponentów powinno być 

takie myślenie o stabilnym finansowaniu w oparciu o zasoby lokalne.
34

 

CK powinno pomagać w zwiększaniu potencjału lokalnych zasobów, w przypadku kiedy są 

niewystarczające - np. na terenie gminy/powiatu brakuje organizacji pozarządowej zajmującej się 

osobami z niepełnosprawnością - poprzez pomoc w nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi. Wiąże się to z umożliwieniem  

…takiej elastycznej komplementarności w tym programie. To znaczy, że 

może się na przykład okazać, że mamy bliskość ośrodka akademickiego, z 

którego możemy pozyskać Eksperta, który akurat tematyką się zajmuje albo 

na przykład skorzystać z zasobów organizacji federacyjnej, która jakby tej 

wiedzy też jest w stanie dostarczyć. Ale zdecydowanie trzeba ją 

implementować na poziomie lokalnym, a nie na zasadzie spadochronu, który 

skądś tam trafia, bo to na pewno wtedy nie jest ani wiarygodne, ani trwałe, 

ani przekonywujące.35 

Dotyczy to również transferu wiedzy dotyczącej np. rzadkich, specyficznych niepełnosprawności. CK 

powinno ją dystrybuować poprzez kontakt np. z organizacjami specjalistycznymi.  

W przypadku funkcjonowania Programu według mechanizmu przedstawionego jako  alternatywne 

rozwiązanie pierwszego wariantu finansowania (montaż środków PFRON i projektów w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych) uznano, że CK powinno wspomagać proces zarządzania 

projektami lokalnymi. (vide 11.2.1).  

Zastanawiano się również, czy dobrym rozwiązaniem jest, aby CK funkcjonowało jako jeden podmiot 

obejmujący całą Polskę, czy jednak nie należy utworzyć na poziomie regionów jego poszczególnych 

filii. Atutem pierwszego rozwiązania jest spójność prowadzonych działań. 

Żeby rzeczywiście jedno miejsce wytwarzało i dystrybuowało wiedzę. (…)  

Wydaje mi się, że tworzenie iluś Centrów Kompetencji może zagrażać tym, że 

każdy będzie trochę żartem mówiąc wytwarzać inne kompetencje. Troszkę 

czego innego będzie uczyć. Inaczej opisywać to, o co tak naprawdę chodziło. I 

                                                           
34 Tamże  
35 Tamże  
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tak naprawdę możemy przestać móc panować nad tym know-how, o które 

państwu chodzi. 
36

 

W przypadku wsparcia ze strony Centrum zarządzania projektami lokalnymi w ramach RPO w 

wariancie 1 finansowania Programu utworzenie filii na pewno usprawniłoby to cały proces.  

Prościej byłoby prawdopodobnie budować współpracę z tymi lokalnymi 

partnerstwami przed złożeniem projektu i potem składać projekt na X 

partnerstw, które będą obsługiwane przez jedno Centrum Kompetencji na 

poziomie regionu w ramach jednego RPO.
37

 

Zwrócono również uwagę, że w przypadku, gdyby CK stało się operatorem i funkcjonowało jako jeden 

podmiot mogłoby to zaprzeczyć niektórym założeniom mechanizmu regrantingu. Cały proces 

przyznawania dotacji nie byłby zdecentralizowany. Uznano także, że trudno mówić o uproszczeniu 

procedury aplikowania o środki, kiedy wszystkie wnioski z terenu Polski będą wysyłane do Warszawy 

i rozpatrywane przez jeden podmiot. Obawiano się, że cały proces będzie długo trwał.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Tamże  
37 Cytat eksperta z centralnego spotkania fokusowego. 
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6. Partnerstwa lokalne 

6.1 Najważniejsze wnioski  

 

 Podmioty, które według rozmówców powinny znaleźć się w powoływanym partnerstwie 

lokalnym to: organizacje pozarządowe, pracodawcy, samorząd terytorialny, Powiatowy 

Urząd Pracy (PUP) , Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) .  

 Wskazywano, że kluczowe jest angażowanie osób z niepełnosprawnością  pośrednio 

(poprzez reprezentujące je NGO)lub bezpośrednio oraz pracodawców. Obie grupy 

powinny być włączane od samego początku w cały proces przygotowania projektów 

lokalnych. Bardzo ważne jest poznanie ich potrzeb oraz oczekiwań.  

 Brak wypracowanej w Programie „Postaw na Pracę” procedury włączania 

pracodawców jako formalnych uczestników całego procesu przygotowania i realizacji 

projektów lokalnych to jedna z kluczowych słabości Programu. Formalna  nieobecność 

pracodawców w prowadzonych działaniach  oraz brak innej propozycji instrumentów, 

które pozwalałyby na zawieranie z nim umów o współpracy może sprawić, że 

wypracowane lokalnie rozwiązania nie przyniosą efektów. 

 W trakcie badania nie dostrzeżono zasadniczych różnic między zaproponowanymi 

poziomami (gminy, powiatu) operowania partnerstw. W opinii Praktyków Lokalnych w 

ich skład powinny m.in. wchodzić podmioty, które podlegają zarówno samorządowi 

gminnemu, jak i starostwu powiatowemu. 

 Badanie pokazało, że najbardziej optymalną sytuacją jest taka, w której liderem 

partnerstwa lokalnego jest lokalna organizacja pozarządowa reprezentująca interesy 

osób z niepełnosprawnością, gdyż jest ona zmotywowana do działania i elastyczna.  

Ponadto zwykle posiada potrzebną wiedzę i doświadczenie w aktywizacji osób z 

niepełnosprawnością. W przypadku braku lokalnej organizacji o podobnym profilu 

funkcję lidera według Praktyków Lokalnych powinien pełnić samorząd terytorialny 

któremu podlegają podmioty kluczowe w projekcie. Wskazano jednak, że w 

przeciwieństwie do NGO samorząd odznacza się jednak zwykle znacznie mniejszą 

elastycznością oraz jest ograniczony przepisami. Potencjalne zagrożenia, które mogą 

negatywnie wpłynąć na trwałość partnerstw powstałych w Programie „Postaw na pracę” 

to: brak organizacji pozarządowej mogącej pełnić funkcję lidera partnerstwa, niechęć 

władz samorządowych do formalizacji partnerstwa w drodze uchwały, brak 

zaangażowania członków partnerstwa (szczególnie samorządu), konflikty pomiędzy 

władzami samorządowymi,. 

********** 
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Jednym z kluczowych elementów Programu „Postaw na pracę” jest utworzenie partnerstwa 

lokalnego. Zgodnie z założeniami może być ono realizowane w gminie lub powiecie. W trakcie 

badania nie dostrzeżono jednak zasadniczych różnic między zaproponowanymi poziomami 

operowania partnerstwa. W opinii Praktyków Lokalnych w skład partnerstw powinny m.in. wchodzić 

podmioty, które podlegają zarówno samorządowi gminnemu, jak i starostwu powiatowemu. W 

związku z tym przedstawiona poniżej analiza odnosi się do obydwu poziomów funkcjonowania 

partnerstw. Sporadycznie pojawiające się między nimi różnice zostały wskazane w poszczególnych 

częściach niniejszego rozdziału.  

6.2 Podmioty, które powinny znaleźć się w partnerstwie lokalnym 

Ze wglądu na różne rangi i role pełnione w partnerstwie lokalnym wyróżniono dwie grupy – podmioty 

kluczowe oraz  podmioty, instytucje, osoby mające mniejsze znaczenie dla powodzenia całego 

przedsięwzięcia. 

6.2.1 Podmioty Kluczowe i ich role projektach lokalnych  

 W przedstawionej poniżej tabeli przedstawiono role wskazane przez Praktyków Lokalnych, które 

mogą być pełnione przez kluczowe podmioty w projektach lokalnych .  

Koordynowanie działań w ramach partnerstwa 
lokalnego 

 Organizacje pozarządowe; 

 Samorząd terytorialny (w przypadku 
braku silnej lokalnej organizacji 
pozarządowej). 

Sprawowanie patronatu nad działaniami  Samorząd terytorialny. 

Przeprowadzenie procesu formalnego 
powołania partnerstwa lokalnego 

 Samorząd terytorialny. 

   

Przeprowadzenie diagnozy lokalnej 

 Organizacje pozarządowe; 

 Samorząd terytorialny (wsparcie m.in. 
przekazanie danych); 

 PUP (wsparcie m.in. przekazanie 
danych); 

 OPS (wsparcie m.in. przekazanie danych 
oraz informacji od pracowników 
socjalnych); 

 Pracodawcy (udostępnienie 
niezbędnych informacji). 

Przedstawienie swoich potrzeb i oczekiwań 
 Pracodawcy; 

 Osoby  z niepełnosprawnością . 

Przeprowadzenie rekrutacji beneficjentów 
wsparcia 

 Organizacje pozarządowe; 

 PUP; 

 OPS. 

Przeprowadzenie działań związanych z 
aktywizacją społeczną i zawodową 

 Organizacje pozarządowe; 

 PUP; 
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beneficjentów  OPS; 

 Pracodawcy. 

Dzielenie się doświadczeniem z 
pracy/zatrudnienia  osób z 
niepełnosprawnością 

 Organizacje pozarządowe; 

 Pracodawcy. 

Zaangażowanie wolontariuszy 
 

 Organizacje pozarządowe. 

Udostępnienie swoich zasobów 
 Samorząd terytorialny (materialnych np. 

sale, sprzęt oraz kadrowych, np. w 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych). 

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością  Pracodawcy. 

Przekazywanie środków z Funduszu Pracy  PUP. 
Tabela 3 - Role wskazane przez Praktyków Lokalnych, które mogą być pełnione przez kluczowe podmioty w projektach 

lokalnych 

Poniżej zostały przedstawione kluczowe podmioty z przypisanymi im przez Praktyków Lokalnych 

rolami 

Organizacje pozarządowe (NGO) mogłyby  pełnić następujące role: 

 Koordynowanie działań w ramach partnerstwa lokalnego 

 Dzielenie się doświadczeniem z pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz animowania 

społeczności lokalnej 

 Przeprowadzenie rekrutacji beneficjentów wsparcia 

 Przeprowadzenie diagnozy lokalnej – realizacja ankiet wśród pracodawców oraz osób z 

niepełnosprawnością. Uznano, że pracownicy OPS i PUP wzbudzają mniejsze zaufanie i tym 

samym trudniej byłoby uzyskać im potrzebne informacje.   

 Zaangażowanie wolontariuszy 

 Przeprowadzenie działań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową beneficjentów 

 Przedstawienie perspektywy społecznej – dotyczy to również organizacji pozarządowych, 

które nie zajmują się osobami niepełnosprawnymi. 

Samorząd terytorialny mógłby pełnić następujące role: 

 Sprawowanie patronatu nad działaniami –  stanowi to istotny czynnik sukcesu, 

uwiarygodnia realizowany projekt lokalny.   

 

Samorząd może być gwarantem takim, że (daje) wiarygodności każdej 

ze stron uczestniczącej w projekcie 
38

 

 

 Przeprowadzenie procesu formalnego powołania partnerstwa lokalnego (uchwała rady 

powiatu/gminy) oraz umocowania założeń Programu w dokumencie strategicznym 

                                                           
38 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
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 Koordynowanie działań w ramach partnerstwa lokalnego, w przypadku braku silnej 

lokalnej organizacji pozarządowej  

 Włączenie się w przeprowadzanie diagnozy lokalnej m.in. poprzez przekazanie 

niezbędnych danych; 

 Udostępnienie swoich zasobów materialnych (m.in. sale, sprzęt) oraz kadrowych;  

 Udzielenie wsparcia (wiedza oraz pracownicy) w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

pozwalających na kontynuację działań.  

 

a) Starostwo powiatowe  

Akces starostwa powiatowego do partnerstwa lokalnego umożliwia zaangażowanie w projekt PUP 

oraz PCPR, dla których jest ono organem prowadzącym. Bez jego zgody przedmiotowe instytucje nie 

włączą się w prowadzone działania. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku PUP, który - jak pokazano 

w dalszej części niniejszego raportu - pełni szczególnie ważną rolę w projektach lokalnych. 

b) Urząd gminy/miasta  

Zaangażowanie urzędu gminy/miasta w projekt pozwoli na włączenie do niego lokalnego OPS, dla 

którego jest on organem prowadzącym. Tylko za jego zgodą Ośrodek zaangażuje się w prowadzone 

działania, co jest ważne z uwagi na rolę, jaką pełni w projektach lokalnych. Z tego też względu 

samorządy gminne powinny być włączane w partnerstwa w ramach projektów realizowanych na 

poziomie powiatu. Oprócz tego mogą również posiadać dane potrzebne do diagnozy lokalnej.  

Pracodawcy 

W lokalnym partnerstwie na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością nie może zabraknąć 

pracodawców, którzy są podmiotem kluczowym i niezbędnym dla powodzenia całego 

przedsięwzięcia.  

Od nich zależy powodzenie naszego projektu. 
39

 

Jeśli nie zatrudnią, to po co projekt, po co szkolić.
40

  

Pracodawca jest podstawowym partnerem, bez niego nic nie zrobimy.
41

 

Pracodawcy mogliby pełnić następujące role: 

 Przedstawienie swoich potrzeb i oczekiwań odnośnie zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością, udzielenie informacji jak liczną grupę są w stanie zatrudnić i na 

jakich warunkach 

 Włączenie się w przeprowadzenie działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową 

m.in. poprzez realizację staży, praktyk zawodowych, czy zatrudnienia wspomaganego 

                                                           
39 Tamże 
40 Tamże   
41 Tamże 
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 Podzielenie się doświadczeniem pracy z osobami z niepełnosprawnością. Zatrudnienie osób 

z niepełnosprawnością po zakończeniu całego procesu aktywizacji społeczno-zawodowej 

 Promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dotyczy tych pracodawców, którzy 

już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. Swoją obecnością w partnerstwie 

uwiarygodniali by propozycję włączenia się do projektu lokalnego składaną innym 

przedsiębiorcom oraz mogliby dzielić się z nimi swoim doświadczeniem ; 

 Dostarczenie w ramach partnerstwa danych potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy 

lokalnej. 

 

Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) 

Ze względu na fakt, że aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych jest statutowym działaniem PUP, 

urzędy powinny pełnić w partnerstwie kluczową funkcję.  Równocześnie, mimo w/w zakresu 

merytorycznej odpowiedzialności urzędów, nie rozważano jednak przypisania im roli lidera 

partnerstwa lokalnego – głównie z powodu braku elastyczności w działaniu oraz zasobów kadrowych 

mogących zaangażować w dodatkowe zadania.  

PUP w partnerstwie lokalnym mogłyby spełniać następujące role: 

 pomoc w rekrutacji beneficjentów wsparcia – W opinii praktyków lokalnych PUP posiada 

własne bazy danych.42. 

 Przeprowadzenie diagnozy lokalnej m.in. poprzez przekazanie niezbędnych danych 

 Przeprowadzenie działań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową – mają 

doświadczenie w realizacji tego rodzaju wsparcia oraz posiadają odpowiednie zasoby 

kadrowe i finansowe 

 Kontakty z pracodawcami 

 Przekazanie środków z Funduszu Pracy m.in. na doposażenie stanowiska osoby z 

niepełnosprawnością. 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) mogłyby pełnić następujące role: 

 Rekrutowanie beneficjentów wsparcia – dotyczy to tych osób z niepełnosprawnością, które 

nie są zarejestrowane, jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w PUP, a otrzymują 

świadczenia pomocy społecznej 

 Przeprowadzenie diagnozy lokalnej m.in. poprzez przekazanie niezbędnych danych 

pozyskanych dzięki bezpośrednim kontaktom pracowników socjalnych z osobami z 

niepełnosprawnością 

 Przeprowadzenie działań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową - mają 

doświadczenie w realizacji tego rodzaju wsparcia 

                                                           
42

 Na podstawie dotychczasowych doświadczeń autorów Programu należy dodać, że wiele osób z 
niepełnosprawnością nie rejestruje się w PUP 
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6.2.2 Pozostałe wskazane podmioty, instytucje, osoby i ich rola w partnerstwie lokalnym 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

Mimo świadomości, że partnerstwa mają mieć charakter lokalny i będą tworzone na poziomie 

powiatu lub gminy, część Praktyków Lokalnych była zdania, że powinni w nie zostać włączeni 

przedstawiciele PFRON. W ich opinii argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, 

że PFRON to jeden z kluczowych podmiotów dysponujących środkami na aktywizację osób z 

niepełnosprawnością. Trzeba jednak zauważyć, że są one dystrybuowane m.in. za pośrednictwem 

PCPR, czy w ramach otwartych konkursów i włączenie Funduszu do partnerstwa nie spowoduje, że 

określony powiat/gmina otrzyma je inną drogą.  Ponadto u wśród części badanych funkcjonuje 

przekonanie, że  wartościową wiedzę i doświadczenie w przygotowanie oraz realizację projektów 

lokalnych mógłby wnieść PFRON. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

 Wspieranie w przygotowaniu dokumentu strategicznego: PCPR jest ustawowo zobligowane 

do przygotowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, której 

jednym z elementów jest powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

oraz realizacji zawartych w nich zapisów dotyczących rehabilitacji społecznej osób z 

niepełnosprawnością.  

 Pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji -  to do niego zwracają się osoby z 

niepełnosprawnością z wnioskami o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

likwidacji barier architektonicznych, czy wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. 

Lokalne instytucje kultury, biblioteki 

 Wsparcie w procesie aktywizacji społecznej - są to podmioty, które często stanowią 

centrum życia społeczności lokalnej na terenach wsi oraz małych miast. Animują wiele 

działań, dlatego też ich potencjał powinien zostać wykorzystany w partnerstwie lokalnym. 

Dysponują kompetentną w tym zakresie kadrą oraz odpowiednim zapleczem organizacyjnym 

m.in. sale, sprzęt 

Kościół 

 Pomoc w rekrutacji beneficjentów – z uwagi na dobrą znajomość społeczności lokalnej, 

autorytet i zaufanie, księża mogą być pomocni w przekonywaniu osób z 

niepełnosprawnością oraz ich otoczenia rodzinnego do włączenia się w proponowane 

działania aktywizacyjne; 

 Promowanie projektu wśród lokalnej społeczności. 
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Sołtysi 

 Pomoc w rekrutacji beneficjentów – mają bardzo dobre rozeznanie w sytuacji swojej 

miejscowości. Szczególnie byłoby to pomocne w dotarciu do tych osób, które nie są 

zarejestrowane w PUP oraz nie korzystają z pomocy OPS. 

 Promowanie projektu wśród lokalnej społeczności. 

 

Sołtys też jest z jednej strony przekaźnikiem informacji, też takim 

animatorem. 

- On zawsze wie. Ma rozeznanie lokalne.
43

 

Koła Gospodyń Wiejskich, inne grupy nieformalne  

 Wsparcie w procesie aktywizacji społecznej 

 Zapewnienie udziału wolontariuszy, np. do przeprowadzenia diagnozy lokalnej. 

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  

Włączenie OWES do partnerstwa lokalnego jest wskazane w sytuacji, kiedy zaplanowano powstanie 

- w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej - podmiotu ekonomii społecznej, np. spółdzielni 

socjalnej.  

 Wsparcie w całym  procesie tworzenia podmiotu ekonomii społecznej – dysponuje w tym 

zakresie wiedzą, zasobami kadrowym i finansowymi.  

Lokalne grupy działania 

 Wsparcie finansowe - w następnym programowaniu będą dysponować środkami z EFS, 

które mogą zostać wykorzystane na działania aktywizacyjne. 

 

Sprawdźcie, która osoba z LGD-u u was jest odpowiedzialna za osoby z 

niepełnosprawnością. To są osoby, które będą miały w przyszłości ogromne 

pieniądze na spółdzielnie socjalne, i na włączanie osób niepełnosprawnych 

do rynku pracy.
44

 

Szkoły specjalne 

 Pomoc w procesie rekrutacji beneficjentów - posiadają one dokładną wiedzę na temat 

potrzeb i deficytów swoich absolwentów, którzy z racji niedawno ukończonej edukacji mają 

szanse na efektywne wejście na rynek pracy, ponieważ nie został u nich przerwany proces 

aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Media 

                                                           
43 Tamże  
44 Tamże  
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 Promocja Programu. 

 

6.2.3 Podsumowanie 

Włączenie do partnerstwa lokalnego szerokiego grona podmiotów pozwala na połączenie różnych 

perspektyw.  

Przedsiębiorstwo zawsze (będzie) patrzeć przez pryzmat, co z tego ma
45

.  

Organizacje pozarządowe skupiają się na rozwiązywaniu problemów 

społecznych.
46

 

Bez tego trudno właściwie zaplanować działania aktywizacyjne. Tym samym istotne jest, aby miały 

szansę zaistnieć różne punkty widzenia . Dlatego warto zadbać o utworzenie szerokiej koalicji 

pozwalającej na wymianę różnorodnych doświadczeń, które będą się uzupełniać w procesie 

przygotowania projektu lokalnego oraz w trakcie jego realizacji. Dzięki temu zostanie osiągnięty efekt 

synergii.  

6.3 Warunki skutecznego i trwałego partnerstwa lokalnego  

W tej części raportu omówimy czynniki wskazywane w badaniu jako istotne dla trwałości partnerstwa 

lokalnego. Warto zauważyć, że w dużej mierze wymieniane tu elementy nie są specyficzne dla 

Programu „Postaw na Pracę”, ale tożsame z warunkami dobrego partnerstwa lokalnego także w 

innych programach korzystających z tego rozwiązania. Oznacza to, że przy wdrożeniu Programu 

można sięgać do bogatego dorobku dobrych (i złych) praktyk, uzupełniając tym samym wiedze 

płynącą z niniejszego badania. 

6.3.1 Lider 

Za kluczowy warunków skutecznie działającego partnerstwa w pierwszej kolejności uznawano jasne 

określenie lidera.  

Zawsze potrzebny jest lider, to nie ma dwóch zdań. Jeśli jest dobry, silny, 

prężnie działający lider, to w jakiś sposób to partnerstwo z lepszym lub 

gorszym skutkiem zostanie nawiązane i powoli się zaczyna działać w tym 

partnerstwie. Potem albo jest przejmowana ta inicjatywa przez pozostałych 

uczestników, partnerów albo w jakiś sposób to gaśnie. Od tego trzeba 

zacząć.
47

 

Dobry lider instytucjonalny powinien charakteryzować się wysoką motywacją i zaangażowaniem 

swoich przedstawicieli. Podkreślano również konieczność dużej elastyczności w działaniu, co 

przekładało się na przeświadczenie, że funkcję tę najlepiej będzie spełniać podmiot III sektora.  W 

                                                           
45 Tamże 
46 Tamże  
47 Uczestnik spotkania fokusowego w Rzeszowie 
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przypadku organizacji pozarządowych bezpośrednio zajmujących się osobami z niepełnosprawnością 

dodatkowym atutem jest doświadczenie i wiedza oraz znajomość lokalnego kontekstu w tym 

obszarze (pomocna m.in. w dotarciu do beneficjentów wsparcia).  

Jeżeli chodzi o środowisko osób niepełnosprawnych, to te organizacje 

pozarządowe często w jakiś sposób się z tych środowisk wyłaniają, więc 

działają we własnym wspólnym interesie (…) mają inną motywację, są 

bardziej zaangażowani
48

. 

Po wyłonieniu lidera istotne jest również wskazanie osoby, która będzie koordynować cały proces 

m.in. pod względem organizacyjnym.  

W takim partnerstwie (powinien być) koordynator. Ktoś, kto będzie 

zwoływał, ustalał daty, obdzwaniał, przypominał, wysyłał materiały i całą tą 

„brudną” robotę organizacyjną weźmie na siebie. Bez takiej osoby nie widzę 

tego
49

. 

Bardzo istotne jest, aby lider miał  realne wsparcie ze strony samorządu terytorialnego.  Podlegają 

mu bowiem kluczowe dla realizacji projektów lokalnych podmioty - tj. OPS (gmina) oraz PUP i PCPR 

(powiat). Ponadto samorząd terytorialny gra pierwszoplanową rolę w procesie formalizacji 

partnerstwa lokalnego i przyjęcia dokumentu strategicznego.  

6.3.2 Kluczowi uczestnicy 

Warunkiem skutecznego partnerstwa lokalnego jest zaangażowanie reprezentantów dwóch 

kluczowych dla procesu aktywizacji stron tj. przedstawicieli przedsiębiorców, którzy będą oferowali 

zatrudnienie oraz przedstawicieli beneficjentów wsparcia tj. osób z niepełnosprawnością. Nierzadko 

dochodzi do realizacji projektów dotyczących aktywizacji osób z niepełnosprawnością, których 

założenia zostały zaplanowane bez konsultacji przyszłymi beneficjentami i w efekcie nie odpowiadają 

one na ich realne potrzeby.  

6.3.3 Podział ról i obowiązków 

Kolejny warunek skutecznego i efektywnego funkcjonowania partnerstwa, jest dokładny podział ról 

oraz obowiązków jego członków, z którego wynika jasno określona odpowiedzialność każdego z nich. 

W innym wypadku lider (organizacja pozarządowa) mógłby mieć trudności z koordynacją działań, 

szczególnie w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi samorządów (OPS, PUP, PCPR). 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bez uregulowania tej kwestii każdorazowo w cały proces 

musiałby włączać się wójt, burmistrz lub starosta, któremu podlegają wskazane podmioty. 

                                                           
48 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 
49 Tamże  
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6.3.4 Jasne zasady współpracy 

By partnerstwo było skuteczne i trwałe powinny zostać określone zasady współpracy. Dotyczy to 

m.in. kwestii finansowych - tj. kto będzie odpowiadał za wydatkowanie środków przyznanych w 

ramach Programu „Postaw na pracę”, czy i ewentualnie jak zostaną one podzielone pomiędzy 

partnerów, w jaki sposób będą finansowane działania po zakończeniu projektu lokalnego i z jakich 

źródeł etc.  

Kolejną kwestią byłoby określenie wzajemnego przepływu informacji o osobach z 

niepełnosprawnością oraz określenie sposobów komunikacji w ramach partnerstwa. Wytypowanie 

w każdym z podmiotów osób do kontaktów oraz wybór kanałów komunikacji (mail, telefon etc.). 

Powinny odbywać się również cykliczne spotkania robocze, np. co trzy miesiące, pozwalające na 

omówienie prowadzonych działań.  

6.3.5 Dobrowolność uczestnictwa 

Kolejnym elementem dobrze funkcjonującego partnerstwa lokalnego jest dobrowolność 

uczestnictwa. Jego członkowie powinni odczuwać autentyczną chęć zaangażowania się w projekt. 

Jeżeli np. PUP włączy się do partnerstwa jedynie ze względu na polecenie starosty, jest duże 

prawdopodobieństwo, że jego wkład będzie ograniczony. W takiej sytuacji szanse na trwałe 

funkcjonowanie partnerstwa po zakończeniu projektów lokalnych są również niewielkie. Dlatego też 

w trakcie moderowania procesu tworzenia partnerstwa lokalnego kluczowe jest wskazanie korzyści z 

niego płynących oraz odpowiednie zmotywowanie jego uczestników.  

6.3.6 Określony cel partnerstwa 

Na poziom zaangażowania uczestników duży wpływ ma dokładne określenie celu powołania 

partnerstwa lokalnego. Cel powinien być jasno sformułowany w umowie partnerskiej, by dokładnie 

wskazać czemu partnerstwo ma służyć oraz co chcą osiągnąć jego członkowie dzięki zawiązanej 

współpracy. Przełoży się to na zaangażowanie uczestników w realizowane działania.  

6.3.7 Korzyści członków partnerstwa 

By partnerstwo było trwałe, jego członkowie muszą dostrzegać dla siebie korzyści wynikające z 

nawiązanej współpracy. W przypadku organizacji pozarządowych oraz PUP i OPS zaangażowanie w 

partnerstwo wpisuje się w ich działania statutowe. Uczestnictwo w nim może być szczególnie 

wartościowe dla w/w jednostek samorządu terytorialnego, gdyż podjęte działania zostaną 

skierowane do jednych z najbardziej wymagających grup beneficjentów ich wsparcia. Większe 

trudności z dostrzeżeniem korzyści płynących z partnerstwa mogą mieć przedsiębiorcy - wielokrotnie 

zwracano uwagę, że w tym przypadku głównym kryterium przemawiającym za udziałem w projekcie 

mogą okazać się kwestie finansowe. Dlatego ważne jest podnoszenie świadomości pracodawców na 

temat benefitów wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Odpowiadać za to 

powinno m.in. Centrum Kompetencji. (vide rozdz. 5) 
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Nie oszukujmy się, pracodawcy generalnie zależy na, dla niego najważniejszy 

jest zysk. I to jeżeli tu w danym projekcie, czy w partnerstwie takim 

pokażemy, że on może skorzystać, że dana na przykład osoba 

niepełnosprawna jest dla niego wartością i taką też promocyjną jego zakład 

pracy, ale również też taką wartością finansową, bo na przykład dostanie 

wynagrodzenie, dofinansowanie do wynagrodzenia, to on wtedy chętnie 

zaangażuje się i weźmie na warsztat taką osobę wcześniej i na praktykę, i 

potem też zatrudni.
50

 

Centrum Kompetencji, inicjujące cały proces powinno opracować katalog korzyści, argumentów, 

które powinny zostać wykorzystane podczas animowania partnerstwa lokalnego.  

6.4 Zagrożenia partnerstwa lokalnego 

Podczas przeprowadzonych spotkań fokusowych zdiagnozowano następujące zagrożenia związane z 

partnerstwem lokalnym. 

6.4.1 Brak lokalnej organizacji pozarządowej   

Dużym zagrożeniem dla powołania partnerstwa lokalnego oraz powodzenia całego projektu jest 

brak prężnej organizacji pozarządowej, która mogłaby przyjąć rolę lidera. W takim przypadku  funkcję 

tę powinien przyjąć samorząd terytorialny. Walorem tego rozwiązania jest to, że podlegają mu 

kluczowe dla realizacji projektów lokalnych podmioty - tj. OPS (gmina) oraz PUP i PCPR (powiat). 

Zagrożeniem jest fakt, że urzędy są mało elastyczne w swoim działaniu. W dużym stopniu ograniczają 

je przepisy.  

Brak organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością z danego 

powiatu/gminy rodzi również trudności  na poziomie organizacyjnym partnerstwa lokalnego. 

Ja sobie nie wyobrażam partnerstwa z pojedynczymi osobami. Nie wiem jak 

państwo rozumiecie partnerstwo, jeśli będzie tyle podmiotów, to jeśli jeszcze 

przyjdzie 10 czy 15 niepełnosprawnych, którzy będą chcieli być też 

partnerami, nie uczestnikami, to wymknie się spod kontroli w pewnym 

momencie. Dla mnie partnerstwo to już jest konkretne porozumienie.
51

 

6.4.2 Wyzwania formalne 

Jednym z poważnych zagrożeń dla ustanowienia partnerstwa lokalnego mogą być problemy z jego 

formalnym powołaniem. Wskazano, że wśród samorządów jest duży opór przed podpisywaniem 

tego typu dokumentów. „Postaw na pracę” zakłada natomiast, że powstanie lokalnego partnerstwa 

zostanie potwierdzone uchwałą rady gminy/powiatu. Przeprowadzenie tego rodzaju formalności w 

niemałej liczbie przypadków może zniechęcić samorządy do przystąpienia do Programu. Ponadto 

wymóg umocowania partnerstwa za pomocą uchwały rady gminy/powiatu będzie wiązał się z 
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koniecznością przejścia przez drogę formalno-prawną, która jest czasochłonna. W efekcie cały proces 

zostanie wydłużony, co należałby uwzględnić przygotowując harmonogram wdrażania Programu.  

Jedną z propozycji było usunięcie wymogu powołania formalnego partnerstwa spośród warunków 

uczestnictwa Programie. Formalności mogłyby być dopełnione na późniejszym etapie, kiedy 

samorządy poznają dokładnie jego założenia.  Najczęściej  jednak wskazywano, żeby całkowicie 

zrezygnować z powoływania partnerstwa lokalnego w formie uchwały.  

Bardzo mnie tutaj zastanawia to formalne powołanie partnerstw i jeszcze 

uchwałą rady powiatu. My pracujemy(…) z przedstawicielami rady powiatu 

P… i to jest naprawdę ciężka i długa praca, żeby w ogóle przekonać.(…) 

współpraca między urzędami ona istnieje, pytanie, czy ją formalizować w 

postaci uchwały rady powiatu. Naprawdę może być to bardzo, bardzo 

trudne. Czy nie bardziej budować takiej sieci instytucji na terenie powiatu, 

sieci instytucji, które współpracują ze sobą i wiedzą, co która instytucja 

oferuje. Na zasadzie niekoniecznie sformalizowanej
52

.  

List intencyjny powinien wystarczyć
53

 

6.4.3 Niechęć władz lokalnych 

Kolejnym zagrożeniem dla powołania trwałego partnerstwa jest niechęć lub bierność władz 

lokalnych. Bez zaangażowania samorządu oraz podległych mu jednostek prognozowano małe szanse 

na realizację projektów w ramach Programu „Postaw na pracę”. Konieczne jest więc znalezienie 

sposobu na przekonanie władz do idei partnerstwa poprzez pokazanie, jaką wartością jest 

współpraca z lokalnymi podmiotami oraz przedstawienie korzyści, które taka kooperacja przynosi.  

Dodam jedną rzecz ważną, bo w tych całych przedsięwzięciach, tu o czym 

mówimy, jest bardzo ważna rola gospodarza gminy miasta i powiatu. 

Przekonałem się niejednokrotnie, że burmistrzowie są bardzo negatywni do 

takich inicjatyw i po prostu wręcz odmawiali współpracy. Dopiero po jakimś 

dłuższym okresie negocjacji udało się coś załatwić, ale po zakończeniu 

projektu okazało się, że natychmiast przerwał tą swoją pracę i wszystko w 

łeb wzięło. Po prostu jakaś niechęć, brak zaufania
54

. 

Zwrócono również uwagę na względy ambicjonalne. Samorządy mogą traktować projekty 

prowadzone w ramach Programu „Postaw na pracę”, jako konkurencję do realizowanych przez siebie 

działań.  

W gminie, to jest często sprzeczność interesów. Ja na przykład miałem 

projekty z niepełnosprawnymi w programie Kapitał Ludzki i po prostu 

chciałem założyć spółdzielnię socjalną i znaleźliśmy grupę. W tym 

niepełnosprawnych i po prostu był sprzeciw burmistrza, bo to jest 
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konkurencja dla jego jednostki gminnej. Ja daję tylko jako przykład, że często 

tak właśnie bywa.
55

 

Problemem może być też zmiana władz po wyborach. Przedstawiciele nowego samorządu mogą np. 

nie chcieć kontynuować działań poprzedników, co w efekcie będzie grozić osłabieniem trwałości 

partnerstwa lokalnego.  

6.4.4 Konflikty wewnątrz samorządu 

Kolejną kwestią, negatywnie wpływającą na perspektywę powołania partnerstwa, są konflikty 

pomiędzy władzami samorządowymi, np. na linii starostwo powiatowe – urząd gminy lub 

wójt/burmistrz/starosta – rada gminy/powiatu. Może to znacznie utrudnić realizację Programu, 

ponieważ nie będą włączone w działania wszystkie kluczowe podmioty - np. trudno prowadzić 

aktywizację osób z niepełnosprawności na poziomie gminy bez współpracy z PUP.  

Uwarunkowania geopolityczne, że tak powiem, to jest straszne. Nie ma nic 

gorszego, jeżeli w gminie przykładowo są tarcia. To w ogóle nawet tam nie 

wchodzić do tej gminy, bo jeżeli z jedną stroną się dogadamy, druga będzie 

na pewno przeciwna i będzie głosowała przeciw. Będą tylko podjazdy.
56

 

6.4.5 Niechętna postawa przedsiębiorców  

Konsekwentnie i spójnie podczas dyskusji podnoszono kwestię  trudności w zaangażowaniu 

pracodawców do powoływanych partnerstw. Z uwagi na fakt, że będą oni pełnić kluczową rolę w 

projektach lokalnych, stanowi to duże zagrożenie dla skutecznej ich realizacji. Jak już wspomniano 

powyżej, dokładne przedstawienie korzyści finansowych, jakie mogą uzyskać zatrudniając osoby z 

niepełnosprawnością, może zachęcić pracodawców do udziału w partnerstwach. Ponadto należy 

wykorzystać fakt, że łatwiej pozyskać do współpracy tych przedsiębiorców, którzy już zatrudniają 

osoby z niepełnosprawnością. Atutem tego rozwiązania jest również to, że mogą oni wnieść swoje 

doświadczenie w przygotowanie oraz realizację projektów lokalnych. Łatwiej im również będzie – w 

porównaniu do pozostałych członków partnerstwa – zachęcić innych przedsiębiorców do włączenia 

się w aktywizację osób z niepełnosprawnością, gdyż będą dla nich bardziej wiarygodni.  

6.4.6 Brak formuły włączania pracodawców do partnerstwa  

Badanie jakościowe wskazało, że dużą barierą we włączaniu pracodawców do udziału w projekcie 

lokalnym są przepisy dotyczące pomocy publicznej. W przypadku sformalizowania takiego 

partnerstwa środki przekazane na realizację projektów lokalnych będą traktowane, jako pomoc de 

minimis. W efekcie może to zniechęcać pracodawców do angażowania się w tego typu inicjatywy. Ze 

względu na ich kluczową rolę w przygotowaniu i realizacji projektów lokalnych, należy znaleźć inną 

formułę współpracy, pozwalającą na czynny udział przedsiębiorców w całym procesie, od chwili jego 

rozpoczęcia.  
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6.4.7 Kwestie związane z ochroną danych osobowych  

Wskazywano, że barierą we wzajemnej współpracy i wymianie informacji może stać się ustawa 

o ochronie danych osobowych. Warto jednak podkreślić, że w określonych okolicznościach i pod 

pewnymi warunkami ustawodawca dopuścił możliwość przekazywania danych osobowych przez 

administratora innym podmiotom57. Jednakże opinię, czy w tym wypadku możliwa jest ona do 

zastosowania, powinien wydać prawnik, ponieważ dotyczy to danych wrażliwych. Jednakże - jeśli 

istnieje taka możliwość - informacja ta powinna być rozpowszechniana wśród członków partnerstw 

lokalnych.  

6.5 Opinie na temat zaproponowanych potencjalnych ról w lokalnym partnerstwie  

Podczas spotkań fokusowych Praktycy Lokalni wyrażali swoje opinie na temat potencjalnych ról w 

partnerstwach, realizowanych w ramach Programu „Postaw na pracę”. W schematach poniżej 

zaprezentowano zaplanowane przez Fundację Aktywizacja dla poszczególnych podmiotów role oraz 

przedstawiono stanowisko rozmówców wobec tych propozycji. 

6.5.1 Samorządy gminne i powiatowe 

 

Schemat 2 - zaplanowane przez Fundację Aktywizacja role w Programie „Postaw na pracę” 

Wydaje się, że należy doprecyzować propozycję roli samorządu, jaką jest „koordynowanie 

współpracy instytucji”. Powinna ona zostać zawężona do podmiotów mu podległych tj. OPS (gmina) 

oraz PUP i PCPR (starostwo).  

                                                           
57 Na podstawie umowy powierzenia. art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883.  

•identyfikowanie potrzeb społecznych, 

• wspieranie instytucji publicznych działających 
w sferze rynku pracy i pomocy społecznej,  

•informowanie, promowanie i koordynowanie 
współpracy instytucji. 

Samorządy gminne i 
powiatowe 
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6.5.2 Ośrodki Pomocy Społecznej 

 

Schemat 3 - zaplanowane przez Fundację Aktywizacja role w Programie „Postaw na pracę” 

Wyrażono wątpliwość odnośnie proponowanej roli OPS w rekrutacji osób z niepełnosprawnością oraz 

weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej. Wskazano, że realizacja tego rodzaju działań wiązałaby się z 

dodatkowymi zadaniami, które trudno byłoby wykonać pracownikom OPS z uwagi na szeroki zakres 

ich obowiązków. Zdaniem rozmówców za rekrutację mogłyby odpowiadać organizacje pozarządowe. 

Ja mam wątpliwości co do tego, czy aby na pewno OPS-y miałyby zająć się 

taką stricte rekrutacją. Moim zdaniem oni dysponują bardzo dużą bazą 

danych, przede wszystkim wiedzą jacy ludzie są lokalnie, bo są pracownicy 

socjalni, którzy dochodzą do tych domostw i tak dalej. Ale często, my 

przynajmniej spotykamy się z taką opinią, że urzędnik jest traktowany, z góry 

skreślany i uważam, że to powinno przejść raczej tu do organizacji 

pozarządowej
58

. 

Podobne obawy wyrażono odnośnie organizacji warsztatów dla członków rodzin i opiekunów przez 

OPS. Uznano, że powinny je także organizować podmioty III sektora. 

Ośrodki pomocy społecznej dla pewnych grup osób źle się kojarzą i te osoby 

po nic tam nie pójdą, ponieważ stereotyp jest taki, kto idzie do ośrodka 

pomocy społecznej…
59

 

Zwrócono również uwagę na fakt, że działania obejmujące: warsztaty dla członków rodzin i 

opiekunów oraz doradztwo prawne i psychologiczne dla członków rodzin i opiekunów nie wynikają 

bezpośrednio z zadań własnych OPS. Tym samym muszą być one finansowane ze środków 

zewnętrznych. W ramach realizacji projektów lokalnych środki mogą pochodzić z Programu „Postaw 

na pracę”. Jednakże po jego zakończeniu muszą zostać zdiagnozowane i pozyskane inne źródła 

finansowania, ponieważ jest małe prawdopodobieństwo, aby gmina chciała/była w stanie 

wyasygnować własne zasoby pieniężne na kontynuację działań projektowych.  

                                                           
58 Tamże 
59 Tamże 

•rekrutacja osób niepełnosprawnych, 
weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej,  

•prowadzenie diagnozy,  

•doradztwo socjalne,  

•warsztaty dla członków rodzin i opiekunów,  

•doradztwo prawne i psychologiczne dla 
członków rodzin i opiekunów. 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej 
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6.5.3 Powiatowe Urzędy Pracy 

 

Schemat 4- zaplanowane przez Fundację Aktywizacja role w Programie „Postaw na pracę” 

Przedstawione działania pokrywają się z zadaniami PUP wynikającymi z ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy60 oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych61. Jedyne zastrzeżenia budziła kwestia organizacji praktyk 

zawodowych, która nie należy do zadań PUP. Urzędy nie mają umocowania prawnego, aby mogły 

realizować to zadanie.  

Jeżeli chodzi o praktykę zawodową, to musi być jakoś wpasowane w system 

prawny. Nie możemy przyprowadzić beneficjenta do zakładu pracy. Nie ma 

takiej możliwości.
62

 

Praktycy Lokalni zaproponowali, by - ze względu na doświadczenie w tym zakresie - w roli 

organizatora praktyk zawodowych „obsadzić” placówki oświatowe (zasadnicze szkoły zawodowe, 

licea profilowana, technika). Natomiast jako realizatora praktyk wskazano pracodawców, którzy 

mogliby również być odpowiedzialni za ich organizację. PUP może natomiast organizować staże 

zawodowe oraz praktyki absolwenckie. Zwrócono także uwagę, że urzędy pracy posiadają w swoich 

bazach danych informacje o osobach z niepełnosprawnością, co może zostać wykorzystane w 

procesie rekrutacji beneficjentów Programu „Postaw na pracę”. Uzupełniając wskazania uczestników 

badania o wiedzę autorów Programu, należy zauważyć, że w urzędach pracy rejestruje się niewiele 

osób z niepełnosprawnością. Dlatego optymalnym rozwiązaniem będzie traktowanie tej grupy 

interesariuszy jako wsparcia w całym procesie.   

                                                           
60 Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm. z dnia 23 marca 2013 r. 
61 Dz. U. Nr 127, poz. 721 ze zm. z dnia 11 maja 2011 r. 
62 Cytat ze spotkań fokusowych na poziomie lokalnym 

•wdrażanie Indywidualnych Planów Działania,  

•doradztwo indywidualne i grupowe,  

•pośrednictwo pracy,  

•organizacja szkoleń zawodowych i praktyk 
zawodowych, 

• zatrudnienie wspomagane,  

•spotkania dla pracodawców 

Powiatowe Urzędy 
Pracy 
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6.5.1.1 Organizacje pozarządowe 

 

Schemat 5 - zaplanowane przez Fundację Aktywizacja role w Programie „Postaw na pracę” 

Zaproponowane role mogą być przypisane przede wszystkim tym lokalnym organizacjom 

pozarządowym, które mają doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. W przypadku, 

kiedy do partnerstwa zostają włączone podmioty działające w innych obszarach, istnieje 

prawdopodobieństwo, że nie zawsze będą one w stanie zrealizować postawione przed nimi zadania. 

Dlatego dobrze, że role przyporządkowane organizacjom pozarządowym zostały również przypisane 

PUP i OPS. W zależności od lokalnego kontekstu przedmiotowe zadania mogą być realizowane 

zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i wymienione jednostki samorządu terytorialnego.  

Rozmówcy wskazali, że organizacje pozarządowe mogą również włączyć się w rekrutację osób z 

niepełnosprawnością. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że miały one już wcześniej z nimi 

kontakt oraz odbiór społeczny podmiotów III sektora jest inny – wzbudzają większe zaufanie - niż 

jednostek samorządowych. Tym samym łatwiej byłoby włączyć osoby z niepełnosprawnością w 

proponowane działania aktywizacyjne. Wymagałoby to udostępnienia organizacjom informacji z baz 

danych osób z niepełnosprawnością, znajdujących się w dyspozycji OPS i PUP. 

Po prezentacji potencjalnych partnerów w Programie „Postaw na pracę” respondenci bardzo często 

wskazywali, że brakuje wśród nich pracodawców. Ich rola została opisana w pierwszej części 

niniejszego rozdziału. 

 

 

 

 

 

 

•wdrażanie indywidualnych Planów Działania 

•doradztwo indywidualne i grupowe, 

• pośrednictwo pracy,  

•organizacja szkoleń zawodowych i praktyk 
zawodowych,  

•zatrudnienie wspomagane 

•spotkania dla pracodawców,  

•warsztaty dla przedstawicieli instytucji i organizacji,  

•doradztwo prawne i psychologiczne dla członków 
rodzin i opiekunów 

Organizacje 
pozarządowe 
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7. Diagnoza lokalna 
7.1 Najważniejsze wnioski  

 Do przeprowadzania lokalnej diagnozy niezbędne jest duże wsparcie zewnętrzne ze 

strony Centrum Kompetencji. 

 Proces powstawania diagnozy powinien obejmować warsztaty diagnostyczne, w których 

wzięliby udział wszyscy członkowie partnerstwa lokalnego, analizę danych zastanych 

oraz wywiady bezpośrednie (PAPI) wśród pracodawców i osób z niepełnosprawnością. 

 Podmioty, które powinny wziąć udział w diagnozie lokalnej to: samorząd terytorialny, 

PUP, OPS, PCPR, osoby z niepełnosprawnością wraz z otoczeniem, organizacje 

pozarządowe. 

 Potencjalne trudności mogące wyniknąć podczas realizacji diagnozy lokalnej to:  

utrudnione dotarcie do osób z niepełnosprawnością, konieczność przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, brak chęci oraz zaangażowania 

poszczególnych członków partnerstwa lokalnego, trudności w uzyskaniu informacji od 

lokalnych przedsiębiorców, specyfika gminy/powiatu. 

***********  

7.2 Elementy lokalnej diagnozy  

Praktycy lokalni wskazali następujące elementy, które powinny zostać uwzględnione w diagnozie 

lokalnej: 

a) informacje dotyczące osób z niepełnosprawnością z terenu gminy/powiatu: 

 rodzaj oraz stopień niepełnosprawności, 

 potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia,   

 posiadane kompetencje, potencjał, 

 w jakim stopniu osoby z niepełnosprawnością oraz ich otoczenie są otwarci na 

aktywizację społeczno-zawodową, 

 bariery, które utrudniają aktywizację osób z niepełnosprawnością. 

b) informacje dotyczące lokalnego rynku pracy: 

 specyfika społeczno-gospodarcza regionu (analiza SWOT), 

 struktura podmiotów gospodarczych gminy/powiatu,  

 liczba pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością (posiadają już wiedzę 

na ten temat, co zwiększa prawdopodobieństwo zatrudnienia przez nich kolejnych osób 

z niepełnosprawnością), 
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 analiza poziomu wiedzy na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wśród 

pracodawców (zasady, korzyści, obowiązki), 

 liczba pracodawców gotowych zatrudnić osoby z niepełnosprawnością,  

 informacja dla przedsiębiorców na temat możliwości włączenia się w aktywizację osób z 

niepełnosprawnością (m.in. poprzez organizację staży, praktyk zawodowych), 

 wskazanie warunków, jakie powinny zostać spełnione, aby osoby z niepełnosprawnością 

znalazły zatrudnienie - m.in. w jaki sposób powinny one zostać przygotowane do 

podjęcia pracy, jakiego wsparcia potrzebują pracodawcy w trakcie całego procesu, czy 

potrzebne jest dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością, czy 

konieczna jest likwidacja barier architektonicznych, 

 zbadanie możliwości utworzenia podmiotów ekonomii społecznej mogących zatrudnić 

osoby z niepełnosprawnością (analiza SWOT). 

c) informacje dotyczące zasobów lokalnych: 

 jakie zasoby posiadają poszczególne podmioty, które będą realizować działania związane 

z aktywizacją osób z niepełnosprawnością w następujących obszarach: 

 wiedza i doświadczenie 

 zasoby ludzkie 

 zasoby finansowe – jakie środki oraz z jakiego źródła możliwe są do 

wykorzystania w realizacji lokalnych projektów oraz kontynuacji działań po ich 

zakończeniu  

 zasoby rzeczowe - m.in. sale dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością, urządzenia biurowe (ksero, rzutnik etc.) 

 w jaki sposób można optymalnie wykorzystać posiadane zasoby, 

 jakich zasobów brakuje na szczeblu lokalnym i powinny zostać uzupełnione z zewnątrz.  

d) analiza dotychczasowych działań z zakresu aktywizacji osób z niepełnosprawnością: 

 kto je prowadził, 

 jakie zostały wykorzystane metody, 

 jaka była skuteczność działań, 

 jakie popełniono błędy oraz w jaki sposób można im przeciwdziałać w przyszłości. 

e) możliwe źródła finansowania działań po zakończeniu realizacji projektów lokalnych: 

 ze strony samorządu i jego jednostek organizacyjnych, 

 źródła zewnętrzne. 

f) określenie kierunków działań związanych z aktywizacją osób z niepełnosprawnością: 

 jasne określenie celów partnerstwa,  

 wskazanie działań pozwalających je zrealizować, 
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 przygotowanie harmonogramu działań. 

7.3 Przygotowanie lokalnej diagnozy  

Praktycy lokalni są zdania, że przygotowanie diagnozy lokalnej powinno: 

 odbywać się podczas spotkań wszystkich członków partnerstwa lokalnego  

 zostać uzupełnione badaniem ankietowym przeprowadzanym bezpośrednio z lokalnymi 

pracodawcami oraz z osobami z niepełnosprawnością 

  uwzględniać wsparcie merytoryczne oraz kadrowe ze strony Centrum Kompetencji  

 raczej obejmować powiat, ponieważ możliwe jest pozyskanie szczegółowych danych ze 

sprawozdań komisji ds. orzekania o niepełnosprawności 

Opracowując schemat prowadzenia diagnozy lokalnej warto odwołać się do dobrych praktyk 

zgromadzonych na podstawie wielu projektów, korzystających z tej metody jako najlepiej 

„osadzającej” projekt w lokalnym kontekście. W trakcie badania wyłonił się jednak pewien model, 

który można traktować jako punkt wyjścia. Wśród elementów modelu wymieniano: 

7.3.1 Spotkanie członków partnerstwa lokalnego 

Praktycy Lokalni na jednym ze spotkań fokusowych wskazali bardzo efektywny i skuteczny ich 

zdaniem sposób przeprowadzania diagnozy lokalnej w trakcie bezpośrednich spotkań. Na tę 

metodę składają się dwa warsztaty prowadzone przez moderatora. Powinien mieć on kompetencje 

trenerskie oraz doświadczenie w moderowaniu dyskusji w relatywnie dużej grupie osób, które 

reprezentują różne podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego. Aby zachować 

bezstronność oraz obiektywizm, moderator musi być osobą z zewnętrz. W proponowanej formule 

może uczestniczyć nawet 50 osób. Pierwszy warsztat trwa cały dzień. Początkowo przedstawiciele 

poszczególnych grup, środowisk wypowiadają się na temat wcześniej przygotowanych 

obszarów/pytań na forum ogólnym. Następnie tworzone są mniejsze zespoły składające się z 

przedstawicieli różnych sektorów. Dzięki temu możliwe jest wyrażenie swojego stanowiska przez 

wszystkich uczestników, co nie zawsze ma miejsce w czasie ogólnych spotkań. Również nie wszystkie 

osoby są na tyle odważne, by wypowiadać się w szerokim gronie. Mniejsze zespoły pozwalają także 

na dokładniejsze przedyskutowanie poruszanych kwestii. Następnie moderator zbiera wszystkie 

wypowiedzi oraz wypracowane przez poszczególne zespoły materiały. Jego rolą jest ich 

uporządkowanie, poukładanie oraz poddanie analizie. Na tej podstawie moderator przygotowuje 

wstępną wersję dokumentu. Jest on rozsyłany uczestnikom przed drugim warsztatem. W oparciu o 

niego wypracowywany jest ostateczny kształt diagnozy. Następnie uczestnicy - przy wsparciu 

moderatora - określają działania, które są realne do zrealizowania w określonej perspektywie czasu, 

np. 1 roku, 4 lat etc. Jednym z atutów tej metody jest możliwość poznania stanowiska różnych stron 

w jasno określonych i uporządkowanych warunkach, przy wsparciu doświadczonego moderatora.  
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7.3.2 Badanie ankietowe 

Powszechną opinią wśród praktyków lokalnych jest przeświadczenie, że spotkania członków 

partnerstwa lokalnego powinny zostać uzupełnione badaniem ankietowym (PAPI) przeprowadzanym 

bezpośrednio z lokalnymi pracodawcami oraz osobami z niepełnosprawnością. W przypadku tych 

pierwszych wskazywano, że pozwolą one poznać ich realne potrzeby. Na ich podstawie mogą zostać 

wypracowane działania aktywizacyjne. Nie mniej istotne są informacje na temat gotowości lokalnych 

pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz ich wiedzy na temat związanych z 

tym obowiązków i korzyści. Podawano, że dzięki temu będzie możliwe przygotowanie działań 

promocyjnych zachęcających tę grupę do włączenia się w realizację projektu lokalnego. Natomiast 

Praktycy Lokalni wskazywali, że bezpośrednie rozmowy z osobami z niepełnosprawnością pozwolą 

przede wszystkim określić ich gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz umożliwią wstępne 

wypracowanie indywidualnie dopasowanych działań aktywizacyjnych, które następnie zostaną 

zaplanowane w przygotowanym projekcie lokalnym. Zwracano uwagę, że ankiety powinny zostać 

uzupełnione o informacje uzyskane od otoczenia rodzinnego. Pozwoli to poznać stosunek bliskich 

do wejścia/powrotu na rynek pracy osoby z niepełnosprawnością oraz zdiagnozować, jakie działania 

należy skierować bezpośrednio nich. 

Należy zwrócić uwagę, że przeprowadzenie badania ankietowego (PAPI) jest czasochłonne i wymaga 

zaangażowania dużej grupy osób (wolontariuszy), aby zostało sprawnie przeprowadzone. Po to 

narzędzie można sięgnąć w przypadku, kiedy w partnerstwie lokalnym znajduje się odpowiednia 

liczba wolontariuszy gotowych przeprowadzić wywiady bezpośrednie.  Twierdzono, że ankiety 

powinny przeprowadzić osoby mieszkające w danej gminie/powiecie, które są znane lokalnej 

społeczności. W tym kontekście wskazywano głównie na przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Uznano, że pracownicy PUP, czy OPS nie zawsze wzbudzają zaufanie potrzebne do przeprowadzenia 

badania ankietowego.  

7.3.3 Analiza danych zastanych 

W trakcie przeprowadzenia diagnozy lokalnej powinny zostać przeanalizowane dostępne dokumenty 

m.in. sprawozdania komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, powiatowe/gminne strategie i 

programy oraz bazy danych m.in. PUP, OPS.  

7.3.4 Finansowanie działań dot. diagnozy lokalnej 

W założeniach Programu „Postaw na pracę” nie zostało jasno określone, z jakich środków będzie 

finansowana diagnoza. Jej powstanie jest dopiero umożliwia ubiegania się o dotację na realizację 

lokalnych projektów.  

Praktycy lokalni wskazali, że warunkiem dobrej diagnozy lokalnej jest znalezienie środków na 

sfinansowanie niezbędnych do jej przeprowadzenia działań. Powinny one pochodzić ze źródeł 

zewnętrznych, gdyż wielce prawdopodobne jest, że samorząd terytorialny nie byłby chętny do ich 

wyasygnowania. Podczas kalkulacji kosztów warto uwzględnić, że w wielu kwestiach można będzie 
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bazować na wolontariuszach, których zaangażowanie w projekt zapewniłyby uczestniczące w 

partnerstwie organizacje pozarządowe. Ponadto - zgodnie z założeniami Programu „Postaw na pracę” 

- Centrum Kompetencji przygotowałoby metodologię przeprowadzenia diagnozy i udzieliłoby 

wsparcia merytorycznego przy jej opracowywaniu. Zdaniem rozmówców Centrum powinno również 

zapewnić udział wykwalifikowanego moderatora w spotkaniach, o których była mowa powyżej (p. 

7.2.1).  

7.3.5 Poziom przeprowadzenia diagnozy – powiat czy gmina 

W trakcie badania respondenci zwrócili uwagę na jedną kwestię dotyczącą przeprowadzenia lokalnej 

diagnozy w kontekście realizacji projektów na poziomie powiatu i gminy. Zespoły ds. orzekania o 

niepełnosprawności przygotowują sprawozdania dotyczące przyczyn niepełnosprawności, stopnia 

niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia osób powyżej 16 roku życia w 

zestawieniu zbiorczym dla całego powiatu bez podziału na poszczególne gminy. Tym samym zebranie 

tych informacji na poziomie gminy będzie trudniejsze.  

7.4 Podmioty, które powinny uczestniczyć w przygotowaniu lokalnej diagnozy i ich role 

Podczas badania nie zaobserwowano różnic w zaangażowaniu poszczególnych podmiotów w 

przypadku realizacji lokalnej diagnozy na poziomie gminy i powiatu.  
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Wykres 5 – Podmioty, które powinny uczestniczyć w przygotowaniu lokalnej diagnozy 

 

Konsultacje on-line wskazały, że w przygotowaniu lokalnej diagnozy w głównej mierze powinien brać 

udział samorząd gminny/powiatowy (78,9%), PUP (69,5%), OPS (67,5%), osoby niepełnosprawne 

(56,2%), PCPR (51,7%), lokalni przedsiębiorcy (37%) oraz organizacje pozarządowe (34,5%). 

Wypowiedzi praktyków lokalnych pozwoliły uszczegółowić rolę poszczególnych podmiotów w 

przygotowaniu przedmiotowego dokumentu.  

7.4.1 Samorząd terytorialny 

 Powinien wyjść z inicjatywą przeprowadzenia diagnozy lokalnej oraz objąć cały proces 

diagnostyczny swoim „patronatem” - m.in. ze względu na to, że podlegają mu PUP, PCPR 

i OPS.  

 

7.4.2 Powiatowe Urzędy Pracy 

 Dysponują bazami danych osób z niepełnosprawnością, które formalnie poszukują pracy 

wraz z podstawową oceną ich potencjału i potrzeb.  

 Znają  specyfikę lokalnego rynku pracy oraz miejscowych pracodawców.  

78,5% 

69,5% 

67,5% 

51,7% 

4,5% 

6,8% 

34,5% 

5,1% 

8,2% 

5,1% 

19,8% 

16,4% 

10,5% 

56,2% 

6,5% 

37,0% 

3,1% 

0,6% 

Samorząd gminny/powiatowy

Powiatowy Urząd Pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ośrodek kultury

Placówki edukacyjne

Lokalne organizacje pozarządowe

Lokalne Grupy Działania

Centra Integracji Społecznej

Kluby Integracji Społecznej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Zakłady Aktywności Zawodowej

Środowiskowe Domy Samopomocy

Osoby niepełnosprawne

Lokalni liderzy

Lokalni przedsiębiorcy

Podmioty ekonomii społecznej

Inne

Podmioty, które powinny uczestniczyć w przygotowaniu lokalnej 
diagnozy 
 (n=354) 
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7.4.3 Ośrodki Pomocy Społecznej 

 Posiadają bazy danych osób z niepełnosprawnością. 

 Pracownicy socjalni bezpośrednio kontaktują się z osobami z niepełnosprawnością i tym 

samym mają rozeznanie na temat ich potrzeb oraz sytuacji materialnej, rodzinnej, czy 

społecznej.  

 

7.4.4 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

 Działają przy nich zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.  

Zespół orzekania do spraw niepełnosprawności, ma największą wiedzę.
63

 

 Posiadają wiedzę na temat liczby, stopnia i rodzajach niepełnosprawności na terenie 

powiatu.  

 Odpowiadają za przygotowanie Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych, w którym powinny zostać zawarte wnioski z diagnozy lokalnej.   

 

7.4.5 Osoby z niepełnosprawnością wraz z otoczeniem rodzinnym  

 Stanowią podstawowe źródło wiedzy oraz informacji niezbędnych do przygotowania 

diagnozy lokalnej m.in. na temat ich potrzeb i oczekiwań.  

 

7.4.6 Organizacje pozarządowe 

 Powinny być odpowiedzialne za koordynację procesu diagnostycznego i współpracować 

w tym zakresie z samorządem. 

- Organizacje pozarządowe.  

- Ja proponuję przy tym ująć jednak, że ta osoba musi jednak działać w 

porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego, wtedy będzie miała 

otwarte drzwi. Jeżeli gdziekolwiek pójdzie, będzie reprezentować burmistrza, 

nie tylko siebie, jakieś tam gremium, ale również urząd, to jest bardzo 

ważne.
64

 

 Przedstawiają potrzeby osób z niepełnosprawnością (dotyczy organizacji zajmujących się 

tą grupą).  

   Prezentują swoje doświadczenia dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej. osób z 

niepełnosprawnością 

 Pomagają w dotarciu do potencjalnych beneficjentów. 

 Są w stanie zaangażować wolontariuszy, potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy 

 

 

                                                           
63 Tamże 
64 Tamże  
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7.4.7 Lokalni przedsiębiorcy 

 Stanowią kluczowe źródło informacji niezbędnych do przygotowania trafnej diagnozy 

lokalnej - należy poznać ich potrzeby i oczekiwania oraz  szacunkową liczbę miejsc 

zatrudnienia dla beneficjentów wsparcia.  

 

7.4.8 Inne podmioty 

Praktycy lokalni wskazali także:  

 Szkoły specjalne (placówki edukacyjne miały 6,8% wskazań w e-konsultacjach) - 

posiadają wiedzę na temat swoich absolwentów - mogą zostać wykorzystane w diagnozie 

lokalnej.  

 Zakłady Aktywności Zawodowej (16,4% wskazań w e-konsultacjach) oraz Warsztaty 

Terapii Zajęciowej (19,8%) - mają doświadczenie w aktywizacji społecznej i zawodowej 

osób z niepełnosprawności, gdyż są podmiotami stanowiącymi etap poprzedzający ich 

wejście na otwarty rynek pracy.  

 Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej (odpowiednio 8,2% i 5,1%),  

 Kościół (brak wskazań w e-konsultacjach) - szczególnie na terenach wsi i małych miast ma 

duże rozeznanie na temat lokalnej społeczności.  

 Lokalne Grupy Działania (5,1% wskazań w e-konsultacjach) - mają doświadczenie w 

przygotowaniu diagnozy lokalnej i dokumentu strategicznego oraz współpracują z 

lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.  

 Podmioty ekonomii społecznej czy ośrodki kultury były wskazywane przez praktyków 

lokalnych sporadycznie.   

7.5 Warunki sprzyjające oraz zagrożenia dla przeprowadzenia diagnozy lokalnej  

7.5.1 Warunki sprzyjające  

7.5.1.1 Zaangażowanie podmiotów biorących udział w diagnozie 

Warunkiem przeprowadzenia dobrej diagnozy lokalnej jest zaangażowanie wszystkich stron, dzięki 

czemu możliwe będzie poznanie wielu perspektyw. By tak się stało, musi zostać stworzona przestrzeń 

do wyrażenia opinii przez wszystkich zainteresowanych. Kluczowe dla powodzenia całego 

przedsięwzięcia jest zaangażowanie w diagnostykę lokalnych pracodawców oraz osób z 

niepełnosprawnością, czyli głównych aktorów, których będą obejmować prowadzone działania tj. 

zatrudniających oraz zatrudnianych.  

7.5.1.2 Wsparcie zewnętrzne 

Do przeprowadzeniu lokalnej diagnozy niezbędne jest wsparcie zewnętrzne, głównie w zakresie 

dostarczenia know-how do wypracowania właściwych narzędzi diagnostycznych, przeprowadzania 

spotkań/warsztatów dla różnych środowisk przez moderatora oraz – opcjonalnie - ewentualnej 

analizy danych i sporządzenia dokumentu, w sytuacji, gdy nie leżałoby to w gestii osoby z danej 
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gminy/powiatu. Według respondentów zewnętrzne wsparcie powinno być zapewnione przez 

Centrum Kompetencji.  

Zdaniem rozmówców urzędnicy z samorządu, PUP, czy OPS byliby niechętni dodatkowym 

obowiązkom bez gratyfikacji finansowej. Równocześnie w opinii respondentów samorząd raczej 

niechętnie wyasygnowałby środki na ten cel.   

7.4.1 Zagrożenia 

7.6.2.1 Problemy z dotarciem do osób z niepełnosprawnością, które nigdy nie korzystały z 

żadnych form wsparcia 

Dużą trudnością w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej jest kwestia dotarcia do osób z 

niepełnosprawnością, które nigdy nie korzystały z żadnych form wsparcia. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że większość z nich byłaby również niechętna udzielaniu informacji podczas 

badania ankietowego. Równocześnie podkreślano, że takie właśnie osoby powinny być w pierwszej 

kolejności beneficjentami działań aktywizacyjnych a ich opinie mogą mieć istotne znaczenie dla 

adekwatnego przygotowania projektu lokalnego. By do nich dotrzeć, konieczne jest  zaangażowanie 

różnych podmiotów i osób, ponieważ nierzadko nie figurują one w żadnych bazach PUP czy OPS. 

Wykorzystanie wielu partnerów, którzy będą docierać do osób z niepełnosprawnością z różnych 

poziomów i środowisk, pozwoli na poznanie ich opinii, zachęcenie do włączenia się w zaplanowane 

działania aktywizacyjne oraz dosyć dokładne oszacowanie ich liczby na terenie gminy, czy powiatu. 

Respondenci wskazywali, że będzie to jednak bardzo trudne do przeprowadzenia. 

Jak składaliśmy wniosek do wojewody o grant, o środki finansowe na 

zabezpieczenie na 2016 rok, na dom opieki nad osobami niepełnosprawnymi 

psychicznie, to musieliśmy podać liczbę osób, które na terenie naszej gminy 

zamieszkują, żeby było wiadomo, że jest taka potrzeba. Mieliśmy informację 

o niespełna 30 osobach. A jak zaczęliśmy robić takie działania poprzez same 

rodziny, środowisko, które się zna w tym obszarze, lekarzy, poprzez OPS i 

sołtysów, to wyszło nam prawie 100 osób. Okazało się, że te osoby, to było 

szokujące, że te osoby były pozamykane w domach… 
65

 

7.6.2.2 Niskie zaufanie do przedstawicieli urzędów 

PUP oraz OPS posiadają bazy danych dotyczące osób z niepełnosprawnością. Dlatego też najprościej 

byłoby, żeby to pracownicy tych instytucji przeprowadzali wywiady ankietowe. Praktycy lokalni 

zwracali jednak często uwagę, że większym zaufaniem cieszą się przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i to głównie oni powinni realizować te działania. 

…na podstawie tego projektu bardzo wyraźnie wyszło, że zaufanie społeczne 

do urzędników jest naprawdę niewielkie. Ludzie się bali go wpuścić, dopiero 

jak wymienili tę osobę na osobę z organizacji pozarządowej, taką, która się 

                                                           
65 Tamże 



 

 
Badanie Programu „Postaw na pracę” jest realizowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

St
ro

n
a6

5
 

cieszyła uznaniem społecznym, to jakby projekt zaczął przynosić właściwe 

skutki. 
66 

7.6.2.3 Wymogi dotyczące ochrony danych osobowych 

Wspomniany powyżej brak zaufania do przedstawicieli urzędów dysponującymi ważnymi z punktu 

widzenia projektu bazami danych, generuje kolejną trudność w przeprowadzeniu lokalnej diagnozy, 

jaką jest wymóg ochrony danych osobowych. Złożenie na barki organizacji pozarządowych 

przeprowadzenia badania ankietowego wiąże się z koniecznością przekazania im danych osobowych 

osób z niepełnosprawnością. By odbyło się to zgodnie z przepisami, pracownik PUP lub OPS powinien 

zwrócić się do osoby z niepełnosprawnością o zgodę na przekazanie jego nazwiska i adresu 

przedstawicielowi organizacji pozarządowej w celu przeprowadzenia ankiety. Niewątpliwie 

konieczność spełnienia tego wymogu przyczyni się to do wydłużenia realizacji badania. Być może 

wyjściem z tej sytuacji byłoby podpisanie umowy powierzenia danych osobowych – o czym 

wspomniano już w pkt. 6.3.5. – jednakże konieczne byłoby zasięgnięcie w tej kwestii opinii prawnej. 

7.6.2.4 Małe zaangażowanie poszczególnych członków partnerstwa w proces 

diagnostyczny 

Zagrożeniem jest również małe zaangażowanie poszczególnych członków partnerstwa lokalnego w 

przeprowadzenie diagnozy lokalnej. Przedmiotowa obawa odnosi się głównie do podmiotów 

publicznych. Czynnikiem mogącym temu przeciwdziałać jest przekonanie do potrzeby realizacji 

diagnozy lokalnej starosty lub wójta/burmistrza, któremu podlegają kluczowe w jej przeprowadzeniu 

podmioty. Ponadto dobrze prowadzone spotkania warsztatowe dotyczące diagnozy lokalnej mogą 

spowodować zmianę ich postawy i zwiększenie zaangażowana. 

7.6.2.5 Niechęć przedsiębiorców do udzielania informacji 

Zwrócono również uwagę, że mogą pojawić się także trudności w uzyskaniu informacji potrzebnych 

do diagnozy od lokalnych przedsiębiorców. 

7.6.2.6 Specyfika gminy/powiatu 

 Dużym utrudnieniem w przygotowaniu diagnozy może stać się sama specyfika gminy/powiatu. 

Przykładem może być sytuacja gminy/powiatu o typowym charakterze rolniczym z niewielką liczbą 

zakładów pracy albo z wysoką stopą bezrobocia. Takie warunki stanowią istotną barierę w 

wypracowaniu oraz przeprowadzeniu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, 

która miałaby zakończyć się zatrudnieniem. Trudno jest zrealizować zaplanowanie działania 

aktywizacyjne, kiedy na danym terenie oferuje się niewielką liczbę miejsc pracy i popyt na pracę ze 

strony osób pełnosprawnych jest wysoki. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być promowanie korzyści 

dla pracodawców m.in. finansowych związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością. 

Kolejnym tworzenie nowych miejsc pracy m.in. poprzez inicjowanie powstawania podmiotów 
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ekonomii społecznej (PES). W takim wypadku powinna zostać przeprowadzana odrębna diagnoza 

badająca potencjał, możliwości, ale również zagrożenia z tym związane. Przeprowadzenie całego 

procesu tworzenia PES, zakończonego jego trwałym umocowaniem na rynku jest trudne. Wymaga 

dużo wysiłku, zaangażowania i determinacji oraz jest uzależnione od wielu czynników wewnętrznych i 

zewnętrznych (potencjał osób zatrudnionych w PES, ich kompetencje, trafność wyboru profilu 

działalności, koniunktura na rynku, konkurencja itp.). W tym wypadku należy korzystać ze wsparcia 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.  
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8. Lokalna strategia aktywizacji osób z niepełnosprawnością 

8.1 Najważniejsze wnioski  

 W przypadku realizacji projektów na poziomie powiatu wypracowane założenia na rzecz 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością powinny zostać włączone do Powiatowego Programu 

Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Dokładnie wpisują się one w przedmiotowy 

dokument, którego opracowanie jest obligatoryjne dla samorządu powiatowego.  

Wypracowane w projekcie założenia powinny również zostać uwzględnione w Powiatowym 

Programie Przeciwdziałania Bezrobociu oraz w Programie Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi.  

 W przypadku realizacji projektów na poziomie gminy wskazano rozwiązanie polegające na 

włączeniu wypracowanych założeń na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością do 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Z uwagi jednak na to, że wprowadzanie 

zmian do dokumentów strategicznych wymaga długiej ścieżki formalno – prawnej, można 

zastosować drugi wariant, jakim jest stworzenie gminnego programu dot. aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, który mógłby później zostać włączony do 

w/w strategii. 

 Warunki realnego wykorzystania dokumenty strategicznego to: 

 otwartość oraz wola polityczna władz samorządowych 

 dopasowanie diagnozy do potrzeb gminy/powiatu 

 określenie realnych do osiągnięcia celów/wytycznych 

 dokładne określenie ról i zadań w partnerstwie 

 określenie sposobu ewaluacji dokumentu strategicznego  

 określenie zdywersyfikowanych źródeł finansowania działań 

 

 Powstanie oddzielnej strategii w ramach projektu lokalnego stwarza duże 

niebezpieczeństwo, że nie będzie ona realnie wykorzystywanym dokumentem. 

************* 

8.2 Przygotowanie dokumentu strategicznego 

Według założeń Programu „Postaw na pracę” efektem realizacji lokalnych projektów partnerskich 

jest utworzenie dokumentu strategicznego dotyczącego aktywizacji osób z niepełnosprawnością. By 

miał on charakter wiążący założono, że zostanie przyjęty uchwałą rady gminy lub rady powiatu. 

Wskazywano, że takie rozwiązanie determinuje wybór koordynatora przygotowania niniejszej 

strategii– samorząd terytorialny.. Jednakże doświadczenia z innych projektów wskazują, że jest to 

rozwiązanie nieefektywne. Starosta lub wójt/burmistrz powinien pełnić jedynie patronat nad całą 
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inicjatywą, a odpowiedzialność za koordynację procesu powstawania całego dokumentu 

strategicznego należy złożyć na barki lidera partnerstwa lokalnego tj. organizacji pozarządowej. 

Naturalne jest, aby w pracach nad dokumentem strategicznym uczestniczyli członkowie partnerstwa 

lokalnego, które zostało utworzone na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. 

8.3 Umocowanie dokumentu  

8.3.1 Umocowanie dokumentu na poziomie powiatu 

Uczestnicy e-konsultacji wskazali, że na poziomie powiatu dokument strategiczny dotyczący 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością powinien być powiązany z Powiatowym Programem 

Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Uznało tak ponad 51,2% ankietowanych. Z kolei ze 

względu na fakt, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – która otrzymała 33,4% 

wskazań - uwzględnia założenia Powiatowego Programu i planuje przewidziane w nim działania 

długoterminowe, można uznać, że większość respondentów skłania się do umocowania założeń 

wypracowanych w ramach projektów lokalnych w powyższych dokumentach. Potwierdzali to 

Praktycy Lokalni. Przeważał wśród nich pogląd, że na potrzeby Programu „Postaw na pracę” trzeba 

wykorzystać Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ale również Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, których przygotowanie jest obligatoryjne dla powiatu. 

Szczególnie, że zapisy planowanego w projekcie dokumentu wpisują się bardzo dokładnie w ich 

zakresy merytoryczne.  

Wyznaje zasadę: nie mnożyć bytów ponad potrzebę. Jeżeli mamy jedną 

strategię, drugą strategię, trzecią strategię, możemy sobie wymyślać tych 

strategii na każdą grupę społeczną, na każdy problem i tak dalej. Są proszę 

państwa strategie rozwiązywania problemów społecznych, a 

niepełnosprawność, bezrobocie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

niepełnosprawnych to jest problem społeczny, więc to spokojnie może być 

tam umieszczone.
67

 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych została już ujęta w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz w Programie Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych. Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnego 

dokumentu tylko dla potrzeb programu.
68

 

Uczestnicy E-konsultacji wskazali również, że wypracowane w projekcie założenia powinny zostać 

uwzględnione w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu. Uznało tak niemal 24% 

ankietowanych.  Natomiast 20,6% respondentów stwierdziło, że lokalna strategia aktywizacji osób z 

niepełnosprawnością powinna funkcjonować niezależnie.  

 

                                                           
67 Tamże 
68 Cytat respondenta e-konsultacji 
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Wykres 6 – Umocowanie strategii lokalnej na poziomie powiatu. 

 

8.3.2 Umocowanie dokumentu na poziomie gminy 

Uczestnicy e-konsultacji wskazali, że na poziomie gminy dokument strategiczny dotyczący 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością powinien być powiązany ze Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. Tego zdania było niemal 64% ankietowanych. Natomiast prawie co trzeci 

uznał, że strategia aktywizacji osób z niepełnosprawnością powinna funkcjonować niezależnie.  

Praktycy Lokalni wskazywali m.in. założenia dokumentu strategicznego powinny znaleźć się również 

w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ta możliwość dotyczy również powiatu). 

Takie rozwiązanie zapewni obecność działań na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością w 

zakresach tematycznych konkursów ogłaszanych przez samorząd dla NGO. Należy jednak uznać, że 

takie rozwiązanie byłoby jedynie dodatkowym działaniem.  

Praktycy Lokalni oraz uczestnicy e-konsultacji podawali również, że zapisy dotyczące aktywizacji osób 

z niepełnosprawnością na poziomie gminy powinny być powiązane z Powiatowym Programem 

Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Programem Przeciwdziałania 

Bezrobociu. Jest to zgodne z innymi wypowiedziami Praktyków Lokalnych, wskazującymi, że działania 

na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością należą do zadań powiatu i 

tam powinny być realizowane. 
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Wykres 7 – Umocowanie strategii lokalnej na poziomie gminy. 

8.4 Warunki realnego wykorzystania dokumentu strategicznego 

8.4.1 Sprzyjająca postawa samorządu 

Głównym warunkiem realnego wykorzystania powstałego dokumentu strategicznego jest otwartość 

oraz wola władz samorządowych by stosować się do zawartych w nim 

wniosków/zapisów/wytycznych.  

8.4.2 Adekwatność i realność założeń  

Powstały dokument musi być dopasowany do potrzeb danej gminy/powiatu. Zwrócono uwagę, że w 

strategiach często są powielane zapisy z innych tego rodzaju dokumentów, bez uwzględnienia 

kontekstu lokalnego. Przeciwdziałać temu powinna przygotowana wcześniej diagnoza lokalna, na 

podstawie której należy stworzyć przedmiotowy dokument strategiczny. Należy jednak podkreślić, że 

przełożenie jej wyników na  realne działania nie jest proste. Diagnoza musi być również prawidłowo 

przeprowadzona, dlatego ważne jest wsparcie w procesie jej powstawania Centrum Kompetencji. 

(vide rozdz. 5) 

Respondenci podkreślali również, że zapisy w niej ujęte muszą zawierać cele/wytyczne realne do 

osiągnięcia.  

8.4.3 Rola partnerstwa 

Czynnikiem wzmacniającym szanse na realne wykorzystanie powstałej strategii, jest potencjał 

utworzonego partnerstwa lokalnego. Po pierwsze należy w zaplanowanych w dokumencie 

działaniach uwzględnić udział poszczególnych partnerów oraz określić ich rolę. Partnerstwo 

powinno także pełnić funkcję organu monitorującego realizację zapisów strategii. W tym wypadku 
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należy również określić obszary odpowiedzialności poszczególnych partnerów. Powinno się to wiązać 

z cyklicznym spotkaniami, np. raz na 3 – 6 miesięcy, pozwalającymi na ocenę, w jaki sposób są 

realizowane zapisy dokumentu strategicznego.  

Dobrze kierowane i dobrze zorganizowane partnerstwo poczułoby się 

wystarczająco kompetentne i odpowiedzialne za to, by poszczególne zadania 

realizować. Zwłaszcza, że aktywizacja zawodowa ujęta w strategii nigdy nie 

jest przypisana jednemu określonemu podmiotowi, bo tego nie zrobi 

samodzielnie ani urząd pracy, ani też PCPR, czy ośrodek pomocy społecznej, 

więc tu rzeczywiście może partnerstwo byłoby jak najbardziej zasadne i 

potrzebne.
69 

Ewaluacja realizacji działań ujętych w niniejszym dokumencie powinna wiązać się z określeniem 

sposobu jego aktualizacji. 

8.4.4 Finansowanie 

W strategii muszą się znaleźć zapisy dotyczące źródeł finansowania zaplanowanych działań. 

Zapewnienie ich ciągłości oraz doprowadzenie do określonego celu jest szczególnie ważne w procesie 

aktywizacji społeczno – zawodowej. Jego przerwanie powoduje znaczny regres. Beneficjenci wsparcia 

zniechęcają się i bardzo trudno ponownie zmobilizować ich do aktywności.  

By zwiększyć szanse na realizowanie zapisów strategii w sposób ciągły, źródła finansowania powinny 

być zdywersyfikowane. Przykładem  braku tego zabezpieczenia jest wypowiedź przedstawiciela 

organizacji pozarządowej. 

Mamy projekt, który finansuje PFRON. Ale na przykład za trzy lata nie 

wiemy, czy taki projekt będzie dalej finansowany i wtedy zespół się rozpada 

(…) dam też taki przykład, półtora miesiąca temu mieliśmy wizytację, był 

minister pracy, on był zachwycony naszym zespołem, naszymi wynikami, 

wspomaganym zatrudnieniem, wszystko elegancko, że na to trzeba 

postawić, trener pracy i asystent to są priorytety, teraz w ustawie mają 

ustawę zmienić. Finansowanie jakoś będzie, bo to jest fajna robota, 

tłumaczyliśmy, że będzie ta ciągłość, po czym teraz w piątek z PFRON-u 

przychodzi nam pismo, że minimalne wydatki, jakie mieliśmy pocięte co roku, 

o 20% nam jeszcze tną. W tym momencie nasz zespół, w naszym zespole 

brakuje jednego trenera, trzeba trenera zwolnić, bo nie ma pieniędzy.
70

 

Wiceburmistrz gminy miejsko - wiejskiej zauważył, że w sytuacji, gdy finansowanie działań wiązałoby 

się to z obciążeniami ze strony samorządu, uchwalenie dokumentu strategicznego stanie się o wiele 

trudniejsze.  
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(Wtedy) trzeba wykazać i udowodnić, że to przyniesie korzyści gminie. 

Wymierne korzyści, nie finansowe, ale wymierne korzyści gminie i to jest (…) 

najcięższe do przebrnięcia.
71

 

8.4.5 Charakter dokumentu 

Praktycy Lokalni często zauważali, że przygotowując strategię dotyczącą aktywizacji osób z 

niepełnosprawnością, w formie niezależnego dokumentu, istnieje duże zagrożenie, że nie będzie ona 

realnie wykorzystywana.  

- Myślę, że w ogóle powiaty niespecjalnie byłyby chętne do tworzenia, 

posiadając strategię, do tworzenia dodatkowych. 

- Każdy powie, mamy strategię. 

- To by kwestionowało ich kompetencje w zakresie utworzenia istniejącej 

strategii.
72

 

Wskazywano, że łatwiejsze jest stworzenie dokumentu, jakim jest program, niż samej strategii. W 

przypadku programu droga formalno – prawna jest dłuższa. Dotyczy to również wprowadzenia do 

jego treści ewentualnych zmian.  
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9.  Ocena zaproponowanego w programie wsparcia dla osób  

z niepełnosprawnością na poziomie lokalnym 

9.1 Najważniejsze wnioski  

 Zaproponowane elementy składowe projektów lokalnych zostały ocenione, jako 

odpowiednie. Stanowią one szeroki katalog instrumentów pozwalających na aktywizację 

społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością.  

 Praktycy Lokalni oraz uczestnicy e-konsultacji mieli poważniejsze uwagi jedynie do 

działań skierowanych do pracodawców. 

 Wskazano szkolenia e-learnigowe za nieskuteczne. Natomiast za istotne 

uznano nawiązanie z pracodawcami bezpośrednich kontaktów. 

 Zwrócono uwagę, że należy położyć duży nacisk na podnoszenie świadomości 

pracodawców odnośnie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. 

 Należy realne wspierać pracodawców w całym procesie zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością. Pomoc w tym zakresie powinna trwać około roku od 

chwili przyjęcia osoby z niepełnosprawnością do pracy i w szczególności 

dotyczyć prowadzenia księgowości oraz rozliczania SODiR73. 

 Analiza danych pozyskanych w trakcie e-konsultacji, wskazuje, że wiele działań 

dotyczących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością nie jest obecnie 

powszechnie stosowanych na terenach wsi oraz małych miast. Co ważne, zdaniem 64% 

osób wypełniających ankietę nie jest opracowywany i wdrażany Indywidualny Program 

Działania (IPD). W efekcie prowadzone działania nie są indywidualnie dopasowane do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

***********  

Program „Postaw na pracę” ma być realizowany w ramach projektów lokalnych. W założeniu 

działania projektowe dobierane będą z szerokiego katalogu wsparcia dopasowanego wg 

indywidualnych potrzeb uczestników, z uwzględnieniem uwarunkowania lokalnego rynku pracy.  
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9.2 Ocena założeń Programu 

Zgodnie z założeniami Programu praca z osobami z niepełnosprawnymi będzie przebiegała wg 

poniższego schematu.  

 

 
Schemat 6 – Założenia Programu Postaw na pracę dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością.  

 

Przestawiony schemat został dobrze oceniany przez Ekspertów, Praktyków Lokalnych oraz 

Uczestników e-konsultacji. Szczególnie doceniano aktywizację społeczną, która nie zawsze jest 

uwzględniania w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.  

Nie ma aktywizacji zawodowej bez aktywizacji społecznej.
74

 

Bardzo mi się podoba, że państwo w tych elementach składowych projektu 

włączyli tam aktywizację społeczną, bo naprawdę dostrzegam wśród wielu 

osób niepełnosprawnych. One nigdy nie znajdą pracy, nie będą 

funkcjonować, jeśli one są aspołeczne.
75

 

Newralgicznym momentem jest sam proces rekrutacji. Nierzadko trudno jest zachęcić osoby z 

niepełnosprawnością do udziału w projekcie. 

Ja miałam naprawdę ogromną trudność w rekrutacji tych osób 

niepełnosprawnych. Ja naprawdę jeździłam od osoby do osoby, żeby ich 

zachęcić, opowiadając o tym projekcie i z ledwością, z ledwością, udało mi 

się 9 osób, te minimum, które mogłoby wziąć udział w tym projekcie 

zrekrutować.
76
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9.3 Ocena wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, ich otoczenia rodzinnego i opiekunów 

oraz pracodawców  

W ramach Programu „Postaw na pracę” przewidziany jest katalog wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnością, ich otoczenia rodzinnego i opiekunów oraz pracodawców. E-konsultacje 

dostarczyły informacji, które z zaproponowanych działań są lub nie obecnie stosowane na terenach 

wsi i małych miast. Pozwoliły one również uzyskać wiedzę, czy są one potrzebne. Udzielone 

odpowiedzi zostały uzupełnione opiniami wyrażonymi przez Praktyków Lokalnych.  

9.3.1 Ocena działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością  

Można uznać, że przedstawione w katalogu działania adresowane do osób z niepełnosprawnością nie 

są powszechnie realizowane na terenach wsi i małych miast. Zdaniem Uczestników e-konsultacji 

najczęściej kieruje się do tej grupy odbiorców pośrednictwo pracy (60% wskazań), staże zawodowe 

(58%), szkolenia zawodowe (55%), doradztwo zawodowe - grupowe i/lub indywidualne (53%) oraz 

doradztwo socjalne - grupowe i/lub indywidualne (50%). Niepokojący jest relatywnie niski wskaźnik 

(30%) dotyczący opracowania i wdrożenia wraz z osobą niepełnosprawną Indywidualnego Programu 

Działania (IPD). Tym samym znaczna część wcześniej wymienionych działań - dotyczących stricte 

aktywizacji zawodowej - nie ma charakteru zindywidualizowanego. W efekcie nie są one w pełni 

dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, co ma duży wpływ na ich skuteczność.  

W opinii Uczestników e-konsultacji oraz Praktyków Lokalnych wszystkie przedstawione w katalogu 

działania skierowane do osób z niepełnosprawnością są na terenach wsi i małych miast potrzebne. 

Wskazywało tak, w zależności od działania, od 87% do 96%. Szczególną zwracano uwagę na wsparcie 

trenera/trenerki pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego. Zgodnie twierdzono, że przy 

zastosowaniu tego narzędzia w połączeniu z innymi, osiąga się szczególnie wysoką skuteczność w 

zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Jeden z przedstawicieli organizacji pozarządowej 

wskazywał, że w zakończonym dwuletnim projekcie osiągnięto 60% poziom zatrudnienia.   

Z własnego doświadczenia, z własnej praktyki, projekt, który mu realizujemy, 

czyli „Trener pracy”, to jest zatrudnienie wspomagane osoby 

niepełnosprawnej osiąga bardzo duże rezultaty. Pomysł jest jakby cały czas 

ten sam. Oczywiście indywidualna pomoc osobie niepełnosprawnej, przede 

wszystkim prowadzona przez trenera pracy, który pracuje zarówno z osobą 

niepełnosprawną, jak i z pracodawcą, poszukuje pod nią miejsca pracy. 

Oczywiście jest psycholog, jest doradca zawodowy, są warsztaty, są 

szkolenia, kursy, to co jest potrzebne. Natomiast druga bardzo ważna 

sprawa, zatrudnienie już wspomagane w samym miejscu pracy. Nie jest 

powiedziane, że ta osoba po tych wszystkich szkoleniach i tak dalej, ona 

pójdzie do pracodawcy i będzie pracować. To nie jest tak.
77

 

Ja powiem wprost, proszę państwa. Rozważamy elementy ekonomii 

społecznej i moim zdaniem trener pracy, pomimo swojego ciężaru 
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finansowego, który na niego trzeba ponieść, będzie dziesięć razy bardziej 

wydajny i lepszy, niż utworzenie spółdzielni socjalnej.
78

 

Jednocześnie zauważono, że trener pracy nie jest umocowany w ustawie o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. Tym samym tej formy aktywizacji nie mogą realizować PUP i OPS w ramach 

własnych zadań. Utrudnia to kontynuowanie działań po zakończeniu realizacji projektów lokalnych. 

Możemy stosować tylko i wyłącznie zapisy ustawy, czyli na przykładostatnio 

u nas dość sporo mówi się o trenerze pracy i czegoś takiego nie możemy 

wesprzeć, ani w tym wziąć udziału. Mimo że inicjatywa wygląda bardzo 

ciekawie.
79

 

Wskazano, że doradztwo psychologiczne nie może mieć tylko charakteru incydentalnego. W ramach 

aktywizacji społecznej niezbędna jest systematyczna praca nad różnymi rodzajami deficytów, 

występujących u osób z niepełnosprawnością. Dlatego istotne jest powstawanie grup wsparcia lub 

umożliwienie uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych - w zależności od potrzeb beneficjentów 

działań projektowych.  

Szkolenia zawodowe również zostały uznane za ważne. Zwrócono uwagę, że powinny dotyczyć 

zarówno osób z wrodzoną niepełnosprawnością - ponieważ najczęściej nie posiadają one żadnego 

zawodu, jak również osób z niepełnosprawnością nabytą, które zazwyczaj nie mogą wykonywać 

swojej dotychczasowej profesji.  

Trzeba ją przekwalifikować, ona musi nabyć nowe umiejętności, , żeby mogła 

dalej znowu funkcjonować w społeczeństwie. Musimy też pracując z osobami 

niepełnosprawnymi, niestety podzielić je na dwie grupy, osoby, które są 

niepełnosprawne od urodzenia i osoby, które nabyły niepełnosprawność 

poprzez chorobę, czy wypadek.
80

 

Zwrócono uwagę, że w przypadku osób z niepełnosprawnością staż zawodowy oraz praktyki 

zawodowe spełniają dodatkowe funkcje, oprócz wyposażania beneficjenta w nowe kompetencje i 

umiejętności - często weryfikują również potencjał osoby z niepełnosprawnością.  

Ale może dlatego ten staż zawodowy, czy praktyka niekoniecznie z 

możliwością podjęcia pracy w tym zawodzie. Tylko właśnie po to, żeby 

zobaczyć predyspozycje fizyczne, psychiczne do wykonywania pracy w takim 

zawodzie. Tych staży, czy praktyk może być więcej niż jedna. (…) Chodzi mi o 

to, że nie przekonamy się, że osoba może wykonywać taką pracę. Ona może 

chcieć na przykład wykonywać pracę księgowej, ale okaże się na praktyce, że 

ona (…) się do tego nie nadaje. Ale te osoby bardzo często tak bardzo chcą, 
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że trudno je przekonać słownie, tylko właśnie one muszą czasami pójść, 

zobaczyć, że sobie nie dają rady na praktyce
81

. 

Szczególną formą aktywizacji zawodowej są szkolenia z przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej. 

Utworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub np. spółdzielni socjalnej jest 

skomplikowanym i niełatwym procesem, szczególnie dla osoby/osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Wymaga to wieloetapowego wsparcia i szczególnego przygotowania. Dlatego też ta 

forma aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością powinna zostać dokładnie przemyślana. Z 

drugiej strony istnieją różnego rodzaju instrumenty wsparcia, z których można skorzystać. W 

przypadku podmiotów ekonomii społecznej w województwach funkcjonują Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej oferujące kompleksową pomoc. Natomiast na prowadzenie działalności 

gospodarczej możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Funduszu Pracy. Wiąże się to jednak z 

koniecznością prowadzenia jej przez minimum 2 lata. Wskazano jednak na związane z tym 

niebezpieczeństwo. 

Wydaje mi się, że ten problem trzeba zacząć nagłaśniać. Tam jest kwota też 

powiedzmy 40 tys. złotych. Prawda, są poręczyciele. Teraz ta osoba z 

orzeczeniem o niepełnosprawności rozpoczyna działalność gospodarczą, 

prowadzi ją przez rok, po roku zaczyna się coś psuć. (…) Ostatnio 

podpisywałem dokumenty już do czwartego przypadku, gdzie przed czasem, 

przed terminem jest zamknięta działalność gospodarcza i podlega pod zwrot. 

Jaka jest sytuacja tej osoby bezrobotnej? Ta osoba nie może ich zwrócić, bo 

ich nie ma, więc idziemy dalej w egzekucji. Ściągamy od rodziny te pieniądze, 

czyli od tych żyrantów. Proszę państwa, sytuacja wygląda tak, osoba z 

niepełnosprawnością bez pracy i skłócona z rodziną, bo ta rodzina jak gdyby 

spłaca. Zostaje kompletnie sama z dużymi potężnymi problemami. Nie dość, 

że bariera niepełnosprawności, to jeszcze odwrót rodziny.
82

 

Wskazano, że w wymienionych działaniach brakuje pomysłów na zapewnienie opieki nad dziećmi 

osób niepełnosprawnych, które będą korzystały ze wsparcia, np. w czasie kontynuowaniu nauki. 

Ja mam jedną sugestię, jeżeli chodzi o osoby, które by się chciały uczyć i mają 

takie dzieci w wieku 5-6 lat, zapewnienie kosztów opieki nad dzieckiem, 

potem jak już pójdzie do szkoły, to już jest świetlica, ale w tym momencie 

bardzo często to jest takie tłumaczenie, że nie ma co zrobić z dzieckiem.
83

 

Brakuje również działań integracyjnych dla osób z niepełnosprawnością.  

Wycieczka, nawet spotkanie przy ognisku, nawet wysłanie kobiet do zakładu 

fryzjerskiego, różnego rodzaju niestandardowe formy wprowadzenia tej 

osoby jakby w krąg działań społecznych
84
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Zauważono także, że w ramach niektórych projektów beneficjentom oferowane jest wynagrodzenie 

za uczestnictwo. Brak tego rodzaju zachęty w projektach realizowanych w ramach Programu „Postaw 

na pracę” może utrudniać rekrutację uczestników lub ich rezygnację. 

- U mnie problemem wielu uczestników, którzy odeszli z projektu, było to, że 

nie dostają absolutnie żadnego stypendium i muszą poświęcać czas i za 

darmo przychodzić na te spotkania. W ten sposób to większość od razu 

złożyła rezygnację, bo oni chcieliby za to dostawać chociażby jakieś 

pieniądze. Oni powiedzieli, że nie wiedzieli, że to będzie za darmo, bo by się 

nie zapisali. 

- Jest różnica, bo jednak urzędy pracy dają stypendia za szkolenie. A ta 

wiedza wśród ludzi jednak jest.
85

 

9.3.2 Ocena działań skierowanych do otoczenia rodzinnego/opiekunów osób z 

niepełnosprawnością 

Według wskazań Uczestników e-konsultacji na terenach wsi i małych miast jedynie w 1/3 

przypadków oferowane jest doradztwo psychologiczne oraz prawne dla otoczenia rodzinnego i 

opiekunów osób z niepełnosprawnością. Podano również, że tylko w 14% przypadków oferowane są 

im warsztaty wspierające ich w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.   

Jednocześnie zdecydowana Praktyków Lokalnych oraz e-uczestników uznała, że proponowane 

wsparcie otoczenia rodzinnego i opiekunów osób z niepełnosprawnością jest potrzebne na terenach 

wsi i małych miast. Takiej odpowiedzi udzieliło ponad 94% Uczestników e-konsultacji.  

Na pewno taka pomoc do środowiska rodzinnego jest w 100% potrzebna. 

Natomiast to jest tak, że to są już takie zmiany pokoleniowe, 

świadomościowe. Mamy beneficjentów już 30-40 letnich, którzy mają 

rodziców, którzy mówią, że do niczego się nie nadają, nic nie robią, nie 

rozumieją kompletnie tej choroby, że to wynika ze stanu zdrowia. Rodzina 

nie jest kompletnie wsparciem w tym wypadku.
86

 

Na pewno ważne jest to, żeby dotrzeć też do członków rodzin, do opiekunów, 

żeby im też uświadomić, że idąc do pracy, po pierwsze osoba 

niepełnosprawna rozwija się, integruje się też z innymi ludźmi, poznaje 

nowych ludzi, nowe otoczenie. I tu, jeżeli chodzi o takie formalne sprawy, nie 

utraci renty, bo to też jest taka bariera, od razu obawa taka, że nie, traci 

rentę. I mamy na to taki sposób, że zawsze zabieramy taką osobę razem z 

rodzicem na przykład do ZUS-u. W ZUS-ie pani wystawia zaświadczenie, że 

do takiej i takiej kwoty ktoś może sobie dorobić. Oni mają takie 

zabezpieczenie psychiczne też, że wiedzą, że aha, to mogę pracować, mi 

renty nie zabiorą.
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Wskazano, że doradztwo prawne powinno mieć jedynie formę indywidualną. Rzadko osoby 

potrzebujące tego rodzaju wsparcia są zainteresowanie konsultacjami grupowym. Nie może mieć ono 

również charakteru jednorazowego.  

9.3.3 Ocena działań skierowanych do pracodawców  

Według wskazań respondentów w jeszcze mniejszym stopniu na terenach wsi i małych miast realizuje 

się działania skierowane do pracodawców w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnością. 

Jedynie w co czwartym przypadku otrzymują oni wsparcie w rekrutacji tej grupy osób. W 

podobnym stopniu mają dostęp do publikacji przedstawiających dobre praktyki z zakresu 

zatrudniania osób z niepełnosprawnością. 18% respondentów wskazało, że organizowane są 

spotkania dla pracodawców różnych sektorów, dotyczące m.in. rekrutacji, zatrudnienia oraz 

współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Przedsiębiorcy najrzadziej mogą uczestniczyć w 

szkoleniach e-learningowych. Wskazało tak 12% osób wypełniających ankietę.  

Jednocześnie respondenci byli zgodni, że proponowane działania na terenach wsi i małych miast są 

potrzebne. Twierdziło tak ponad 90% rozmówców. Jedynie w przypadku szkoleń e-learningowych 

wskazało tak 76%. Jednakże Praktycy Lokalni zwracali uwagę, że z ich doświadczenia szkolenia e-

learningowe są nieskuteczne.  

Szkolenia e-learningowe dla pracodawców i publikacja dla pracodawców 

powiem szczerze, że z doświadczenia to nie ma przede wszystkim na to 

czasu. Tak naprawdę, jeśli nie ma chęci, jeśli nie ma świadomości, to 

pracodawca nie sięgnie po szkolenie e-learningowe, nie sięgnie po 

publikacje. To trafi do niego i gdzieś zostanie odłożone. Tu musi być przede 

wszystkim ten element budowania tej świadomości, tak. Jakby w przypadku 

pracodawców często to będzie budowanie świadomości w oparciu o jakiś 

potencjalny zysk dla tego pracodawcy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. 

I nie mówię tu tylko o zysku finansowym, bo tu nie tylko chodzi o pieniądze. 

Ale jeśli nie zaczniemy od budowania tej świadomości, to później te kolejne 

etapy jakby one mogą nie przynosić zakładanych efektów.
88

 

Praktycy Lokalni kładli nacisk na bezpośredni i indywidualny kontakt z pracodawcami, którzy 

niechętnie uczestniczą w spotkaniach grupowych z uwagi na brak czasu.   

My robiliśmy w ciągu ośmiu lat dwa czy trzy spotkania z pracodawcami, to 

przyszło pięciu takich naszych, których żeśmy na siłę zaprosili, a dwóch 

przyszło takich, którzy przyszli dobrowolnie. Oni nie mają na to czasu.
89

 

Przy organizacji szkoleń dla pracodawców warto zaprosić na nie przedsiębiorców, którzy zatrudniają 

osoby z niepełnosprawnością. Mogą oni przedstawić swoje doświadczenia w tym zakresie, co 

powinno stanowić najlepszą rekomendację dla innych pracodawców i zachęciłoby ich do zatrudnienia 
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osób z niepełnosprawnością. Z reguły brakuje im wiedzy, często opierają się na niepotwierdzonych, 

obiegowych opiniach, co przekłada się na lęk przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością.  

Żeby program się powiódł, jest ważna praca z pracodawcami i 

pracownikami.To jest jedna rzecz, pozbawić ludzi stereotypów, pozbawić ich 

lęku przed zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, żeby nauczyć savoir-vivre 

w stosunku do postępowania w stosunku do osób niepełnosprawnych, bo 

osoby się boją. Nie wiedzą jak postępować z osobami z danym rodzajem 

niepełnosprawności. Ja myślę, że taka wiedza, taki nacisk położony na to 

(jest ważny). Wskazanie, w jaki sposób się w stosunku do danej osoby 

zachować, w jaki sposób można jej pomóc.
90

 

Często zwracano uwagę, że należy również umożliwić pracodawcom bezpośrednie wsparcie przy 

zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością. Szczególnie powinno ono dotyczyć prowadzenia 

księgowości i rozliczania SODiR91. Z doświadczenia jednego z respondentów wynika, że dopiero po 

około roku czasu pracodawcy nabywają niezbędną wiedzę i przestają korzystać z oferowanej pomocy. 

Dlatego też wsparcie eksperckie w tym zakresie powinno być utrzymane także po zakończeniu 

projektu lokalnego. Z uwagi na to, że nie zawsze lokalne podmioty byłyby w stanie udzielać go w tym 

zakresie uznano, że mogłoby je zapewnić CK.   

Wsparcie dla kadrowej, dla księgowej. Często, zwłaszcza w małych firmach, 

nie raz mi się zdarzało, rozmawiałam z pracodawcą. Tutaj zachęcam, jest 

fajny pracownik i tak dalej, dobrze, porozmawiam z moją księgową. I potem, 

wie pani co, księgowa mi wytłumaczyła na czym to polega, to my chyba 

jesteśmy za mali, więc jakby wsparcie w takim zakresie tak, ale takie 

naprawdę wsparcie. Jak najbardziej. 

- (Powinno być) na miejscu, takie wsparcie i prawne, i finansowe, jak 

rozliczyć, bo to jest trudne.
92

 

W planowanym dla nich katalogu wsparcia w ramach Programu „Postaw na pracę” przewidziane są 

spotkania pracodawców (sektora publicznego, pozarządowego, prywatnego) dotyczące m.in. 

rekrutacji, zatrudnienia oraz współpracy z osobami niepełnosprawnymi. W opinii Praktyków 

Lokalnych powinny być one prowadzone przez Ekspertów z CK.  

 

 

 

                                                           
90 Cytat eksperta z centralnego spotkania fokusowego 
91 Systemy Obsługi Dofinansowań i Refundacji  dla pracodawców zatrudniających osobę niepełnosprawną prowadzony przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 
92

 Cytat ze spotkania fokusowego na poziomie lokalnym 
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10.  Finansowanie projektów lokalnych i ocena mechanizmu 

regrantingu 

10.1 Finansowanie projektów lokalnych i ocena mechanizmu regrantigu 

10.1.1 Finansowanie projektów lokalnych 

Program „Postaw na pracę”, realizowany w ramach lokalnych projektów, będzie się wiązał z 

koniecznością wniesienia wkładu własnego. Większość Praktyków Lokalnych na spotkaniach 

fokusowych wskazywała, że dobrym rozwiązaniem, odpowiadającym lokalnym zasobom, byłoby 

umożliwienie wniesienia wkładu własnego w formie rzeczowej lub poprzez oddelegowanie osób 

(zasoby ludzkie). Konieczność wnoszenia wkładu własnego w formie finansowej z dużym 

prawdopodobieństwem będzie stanowiła dla lokalnych interesariuszy  problem przy aplikowaniu o 

środki i może okazać się barierą uczestnictwa w Programie. Przy konieczności zabezpieczenia 

finansowego wkładu własnego stwierdzono, że mógłby wyłożyć je tylko samorząd terytorialny. Nie 

dostrzeżono innych podmiotów gotowych na wyasygnowanie  własnych środków. Równocześnie, 

powszechna była opinia, że samorządy także mogą być temu niechętne, chyba że środki 

pochodziłyby ze źródeł zewnętrznych – programów europejskich oraz z PFRON. Przy takim 

rozwiązaniu powstaje jednak pytanie, czy ten sposób zapewnienia wkładu własnego jest możliwy w 

planowanych wariantach wdrażania Programu „Postaw na pracę”. 

Może wchodzić w program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, jesteśmy, że 

tak powiem w nowym okresie programowania, jakieś środki z PFRON-u, 

mówimy tu o dofinansowaniu zewnętrznym, bo samorządy, jeśli nie będą 

miały czegoś narzucone ustawą, to dobrowolnie, proszę mi uwierzyć, ciężko 

im będzie wejść w jakiś projekt, żeby go jeszcze finansować.
93    

Ale jeżeli chodzi o środki finansowe, to nie, bo tu nie ma co się oszukiwać. Ani 

gmina, ani powiat nie ma zbędnych środków na wchodzenie w partnerstwo z 

jakąś organizacją, z żadną organizacją. 

A jeśli to by wiązało się z tym, że samorząd realizuje zadania własne w 

zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych i tak naprawdę wiąże się to z 

wkładem własnym powiedzmy 15%, a ma się 85% dodatkowych środków 

zewnętrznych. 

- Środki, jeżeli chodzi o powiat są tak podzielone, jeżeli chodzi o aktywizację 

społeczną, że ledwie wystarcza na te ustawowe zadania. Nawet nie 

wystarcza i taka sytuacja jest w każdym powiecie, że środki przekazywane na 

rehabilitację społeczną do PCPR są niewystarczające, więc nie ma na 

realizację tego, co jest ustawowo nam nakazane, więc na realizację, czy na 

wkład jakikolwiek własny w cokolwiek finansowy, nie ma możliwości..
94
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Budżet gminy, to też jest zasadniczy wątek, bo to też jest problem. Mała 

gmina nie będzie nawet do tego aplikować, bo nie będzie miała wkładu 

własnego na coś takiego.
95

 

Jeśli wymagany byłby wkład własny finansowy, to należy uwzględnić, że najlepszym okresem do 

promowania Programu wśród samorządów terytorialnych jest moment przygotowania budżetów 

powiatu/gminy.   

Problemem przy wkładzie finansowym w przypadku partnerstwa, w którym uczestniczą jednostki 

organizacyjne zarówno z powiatu, jak i gminy, mogą być trudności w ustaleniu/podziale, kto i w 

jakiej wysokości finansuje działania.  

Jeśli chodzi o program PAI (Program Aktywizacja i Integracja), my (PUP) 

mamy duże doświadczenie, że tak powiem w rozmawianiu z OPS. Zróbmy 

program aktywizacja integracja na takiej zasadzie, że my robimy 

aktywizację, a państwo robicie integrację. To już jest od razu nie. Nie, bo my 

musimy za tą integrację zapłacić. A wójt na to nie da pieniędzy. Takie to są 

bariery, mimo że dwa urzędy, ale jeden urząd za co innego jest 

odpowiedzialny, a drugi za co innego i ten nie do końca ma to wpisane i wójt 

na przykład nie widzi takiej potrzeby, żeby wyciągnąć swoje pieniądze. Jest 

wprost powiedziane, jak urząd pracy da, to ja zrobię, ale jak urząd pracy nie 

da, to po co mam to robić.
96

 

10.1.2 Ocena mechanizmu regrantingu z lokalnego punktu widzenia 

Praktycy Lokalni mieli kłopot z ustosunkowaniem się do założeń Programu, zakładających 

wykorzystanie mechanizmu regrantingu. W przeciwieństwie do Ekspertów w dużej części nie znali oni 

tego pojęcia. Mimo przedstawienia jego założeń mieli oni trudności  z wyrażeniem swojej opinii i w 

większości przypadków nie zajęli stanowiska. Dostrzeżono atut, jakim są jasne i określone procedury 

aplikowania o środki. 

Niby centralizacja nie jest popularna, ale w tym wypadku by się sprawdziło, 

takie jest moje odczucie. Wszystko byłoby pod kontrolą, jakieś takie 

ujednolicone formy oceniania tych projektów, myślę, że w takim jednym 

miejscu wszystko to powinno być zgromadzone.
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11. Modele wdrażania finansowego Programu  

11.1 Najważniejsze wnioski 

 Wszystkie warianty wiążą się z ograniczeniami, a ich wdrożenie uzależnione jest od 

czynników zewnętrznych, niezależnych od realizatorów programu m.in. woli politycznej. 

 Eksperci wskazali dwa najkorzystniejsze warianty finansowania Programu „Postaw na pracę” 

 Wariant 4 - uznano, że oferuje on najwięcej możliwości i swobody w doborze 

instrumentów działań oraz grupy docelowej, ale równocześnie jest najmniej realny 

do wdrożenia. Dlatego jako wariant drugiego wyboru wskazywano: 

 Wariant 1 -  jest najbardziej realny oraz relatywnie prosty we wdrożeniu. 

 

 Wariant 2 i 3 uznano za mniej korzystne, ponieważ implikują ograniczenia w stosowaniu 

instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej oraz zawężają grupę odbiorców wsparcia. 

Poniższa tabela stanowi podsumowanie opinii Ekspertów nt. przedstawionych modeli wdrażania 

Programu „Postaw na pracę” przedstawionych na dwóch grupach dyskusyjnych.  

 
Atuty Wady 

Możliwość zastosowania 
mechanizmu regrantingu 

Wariant 1 – 
Montaż 
środków PFRON 
i projektów w 
ramach 
Regionalnych 
Programów 
Operacyjnych 
(RPO) 

 Wkład własny do RPO 
zapewniony przez 
PFRON 

 Duża swoboda w 
doborze 
instrumentów 
wsparcia oraz grupy 
docelowej; 

 Prosta formuła 
wdrażania 

 Uznano, że jest to 
najbardziej realny 
wariant do 
wprowadzenia 

 Nie wszystkie 
województwa mogą 
włączyć  się do 
Programu (wskazano 
możliwość 
przeciwdziałania 
temu, poprzez 
składanie wniosków 
na projekty lokalne 
w ramach 
konkursów 
otwartych przy 
wsparciu Centrum 
Kompetencji) 

 Niebezpieczeństwo 
modyfikacji założeń 
Programu przez 

 Uznano, że urzędy 
wojewódzkie 
samodzielnie będą 
chciały przekazywać 
środki w ramach 
konkursów bez 
zastosowania 
regrantingu. 
Jednocześnie 
podano, że w 
przypadku części 
samorządów w 
założeniach RPO 
wpisano możliwość 
wyłonienia 
operatora.   

 Na poziomie 
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poszczególne 
województwa 

lokalnym możliwe 
jest zastosowanie 
regrantingu w drodze 
konkursu zostałby 
wyłoniony lokalny 
operator,, który 
przekazywałby  środki 
na projekty lokalne. 

Wariant 2 -  
Montaż 
środków PFRON 
i Funduszu 
Pracy w ramach 
Programów 
Specjalnych i 
Regionalnych 

 Wkład własny do 
Programów 
zapewniony przez 
PFRON. 

 

 Ograniczenia 

dotyczące 

beneficjentów 

ostatecznych – dot. 

tylko osób 

zarejestrowanych 

jako osoby 

bezrobotne lub 

poszukujące pracy 

 Ograniczenia w 
doborze 
instrumentów 
wsparcia – tylko te 
wskazane w ustawie 
o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy   

 . 

Uznano, że funkcję 
operatora będą pełniły 
Wojewódzkie Urzędy 
Pracy i tym samym nie 
dostrzeżono potrzeby 
zastosowania 
mechanizmu regrantingu.  

Wariant 3 – 
Montaż 
środków PFRON 
i Funduszu 
Pracy (projekt 
pilotażowy) 

 Brak wskazań.  Ograniczenia 
dotyczące 
beneficjentów 
ostatecznych– dot. 
tylko osób 
zarejestrowanych 
jako osoby 
bezrobotne lub 
poszukujące pracy 

 Ograniczenia w 
doborze 
instrumentów 
wsparcia – tylko te 
wskazane w ustawie 
o promocji 
zatrudnienia i 

Możliwy do 
zastosowania. 
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instytucjach rynku 
pracy   

Wariant 4 – 
Program 
Przyjęty decyzją 
Rady Ministrów 

 Duża swoboda w 
doborze 
instrumentów 
wsparcia oraz grupy 
docelowej 

 Ma otwartą i prostą 
formułę wdrażania 

 Pozwala łączyć środki 
z różnych źródeł 

 Uznano, że jest 
najmniej realny do 
wprowadzenia. 

Możliwy do 
zastosowania. 

Tabela 4 – Podsumowanie przedstawionych modeli wdrażania Programu „Postaw na pracę” 

 Uznano, że w przypadku konieczności zapewnienia wkładu własnego do projektów 

lokalnych, powinien być on wykazywany głównie w formie wkładu rzeczowego i 

osobowego. Mogliby go zapewnić wszyscy członkowie partnerstwa zgodnie ze swoimi 

możliwościami. Nie stanowiłoby to bariery  w aplikowaniu o środki w ramach Programu.  

 W przypadku konieczności zagwarantowania wkładu finansowego wskazano, że środki 

mogłyby pochodzić jedynie od samorządu terytorialnego. Uznano, że jest to jedyny 

podmiot, który dysponuje takimi możliwościami na terenach wsi i małych miast. Spora część 

Praktyków Lokalnych miała wątpliwości czy samorządy byłyby gotowe to zrobić ze względu 

na ograniczenia budżetowe i realizację wielu zadań własnych. Nie dostrzeżono innych 

podmiotów gotowych na wyasygnowanie własnych środków na wkład własny do projektów 

lokalnych  

11.2 Modele wdrażania finansowego Programu oraz możliwość zastosowania w nich 

regrantingu 

Realizacja Programu „Postaw na pracę” możliwa jest w ramach czterech wariantów finansowania. 

Wypowiedzi Ekspertów pozwoliły poznać ich potencjał oraz zdiagnozować ewentualne zagrożenia 

związane z wprowadzaniem każdego z nich.  
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11.2.1 Wariant 1. Montaż środków PFRON i projektów w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych  

 
Schemat 7 – Wariant 1 wdrażania Programu „Postaw na pracę”  

Punkt wyjścia w tym wariancie stanowią: 

 Zawarcie porozumienia pomiędzy PFRON a organizacją pozarządową na realizację 

projektu powierzeniowego. 

 Zawarcie porozumienia pomiędzy PFRON a Zarządami Województw o przeznaczeniu 

środków PFRON na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach RPO zgodnie z 

założeniami Programu „Postaw na pracę”. 

Realizacja Programu przewiduje dwie ścieżki: 

 Kompetencyjną – finansowaną ze środków PFRON. Ścieżka ta zakłada powstanie 

Centrum Kompetencji w ramach projektu powierzeniowego. Umocowanie prawne 
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stanowią tutaj: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (36 pozwalająca na zlecanie zadań PFRON, w tym zgodnie z 

przepisami o działalności pożytku - powierzanie) oraz Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie.   

 Realizacyjną – finansowaną ze środków projektowych w ramach RPO. PFRON wraz z 

organizacją pozarządową wspólnie aplikują o środki finansowe na realizację Programu – 

projektów ukierunkowanych na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 

niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast – w ramach 16 RPO. PFRON 

zapewnia 15% - wy wkład własny do każdego z 16 projektów.  

Rolę Instytucji Zarządzającej pełnią tutaj Zarządy Województw, Instytucji Wdrażającej - Wojewódzkie 

Urzędy Pracy lub Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Operator finansuje partnerstwa lokalne i 

prowadzone działania. 

11.2.2 Analiza potencjału wariantu 1 

Wariant 1 wyróżnia się tym, że – w trybie porozumienia – PFRON uzupełnia marszałkom wkład 

własny (do 15%) poprzez projekty realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych 

RPO. Eksperci zgodzili się, że stanowi to jego duży atut, który jest ważnym argumentem 

pozwalającym przekonać zarządy województw do realizacji Programu „Postaw na pracę”. 

Wkład krajowy jest bardzo poszukiwany obecnie w regionalnych programach 

operacyjnych, bo nikt nie bardzo, nie wie jak skąd go wziąć
98

 

Zwrócono uwagę, że o wiele łatwiej byłoby wdrożyć ten wariant 2 lata temu, kiedy województwa 

planowały swoje działania. Obecnie będzie to trudniejsze. Z drugiej jednak strony zauważono, że ich 

zarządy odznaczają się dużą elastycznością, a na poziomie regionalnym możliwe jest dodefiniowanie 

założeń RPO.  

Wiem jak wyglądają regionalne programy. Znam szczegółowe opisy 

priorytetów, część jest już zatwierdzonych, gotowych i nie za bardzo jakby 

widzę tę możliwość. Aczkolwiek generalnie powiedziałabym może tak, 

ideowo ten wariant wydaje mi się najbardziej racjonalny, sensowny i 

pożądany. Natomiast nie za bardzo widzę fizyczną możliwość jego 

zrealizowania, bo wola polityczna, czy wola po prostu ludzka wola.
99

 

Trzeba jednak dodać, że w każdym z wymienianych wariantów Eksperci podkreślali, że wola 

polityczna poszczególnych instytucji publicznych jest kluczowa dla ich wdrożenia. 

Podanym atutem wariantu 1 jest również możliwość wykorzystania szerszego katalogu działań 

skierowanych do osób z niepełnosprawnością niż przewiduje to ustawa o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, na której opierają się kolejne warianty (2 i 3). Jeden z Ekspertów wskazał, że 
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kończy się proces wypracowania zasad horyzontalnych RPO. Wiadomo, że w wytycznych znajduje się 

rozdział dotyczący aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, gdzie zdefiniowano 

pojęcia zatrudnienia wspomaganego w tym  m.in. trenera pracy oraz asystenta osoby 

niepełnosprawnej.  

Kolejny zauważony atut wariantu 1 może stanowić paradoksalnie również jego wadę. 

Jest to chyba najłatwiejsza ścieżka (wobec innych wariantów) i te możliwości 

z wytycznych EFS pozwalają nam na te wszystkie niuanse. (…) Wadą jej jest 

to, że jest oparta o Europejski Fundusz Społeczny, a nie są to rozwiązania 

systemowe. (…) Ale rozumiem, że rezultatem tego projektu powinna być taka 

ścieżka systemowa, znaczy efektem projektu jest przygotowanie takich 

zmian prawnych, które umożliwią normalne finansowanie tego typu działań 

w ramach PFRON-u, Funduszu Pracy, czy czegokolwiek.. 
100

 

Dwóch Praktyków Lokalnych wskazało na jedno z kryteriów związane z projektami finansowanymi ze 

środków UE. Może ono stanowić ograniczenie w przypadku rekrutacji osób z niepełnosprawnością.  

Według nich w takich projektach nie mogą brać udziału osoby z niepełnosprawnością, które w ciągu 

ostatnich 2 lat uczestniczyły w innym projekcie finansowanym z tego samego źródła. Autorowi 

raportu nie udało się tego zweryfikować. Również nie zdiagnozowali takiego problemu Eksperci 

podczas dwóch centralnych spotkań fokusowych. Jednakże należy sprawdzić tę informację 

podejmując decyzję o wdrażaniu Programu „Postaw na pracę” przy zastosowaniu  wariantu 1. 

Zauważono, że w przypadku wariantu 1. istnieje zagrożenie, że nie wszystkie województwa włączą 

się do Programu i tym samym nie będzie on realizowany w całym kraju. Przeciwdziałać ma temu 

uzupełnienie wkładu własnego RPO przez PFRON. Dodatkowo pojawił się pomysł pozwalający 

pewnym stopniu przeciwdziałać tej tendencji.  

Taki mechanizm wywieranie wpływu na regiony, to są wytyczne ministra 

rozwoju regionalnego. Tego typu wskazówka może być, minister będzie 

wpływał na kryteria i zakres działania, ale nie wiem, czy minister byłby 

skłonny, żeby takie rzeczy w wytycznych uwzględniać. Ale to być może jest 

kwestia, nad którą trzeba się jeszcze dodatkowo zastanowić.
101

 

Przedstawiono również rozwiązanie w przypadku, gdy któreś z województw nie przystąpi do 

Programu. Można je traktować jako uzupełnienie przedstawionego wariantu, dzięki czemu Program 

będzie dostępny w całej Polsce. Zaproponowano umożliwienie pokrycie wkładu własnego dla 

partnerstw lokalnych ze środków PFRON do projektów z RPO. Mogłyby one otrzymać promesę 

dofinansowania w przypadku, kiedy uzyskają środki z RPO.  Uznano, że przygotowanie zapisów 

dotyczących tego rozwiązania nie jest trudne i mogłoby się znaleźć w Programie „Wyrównywania 

różnic pomiędzy regionami” wdrażanym przez PFRON, którego kolejna edycja jest właśnie 

przygotowana (taki zapis funkcjonował już wcześniej).  
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W tym rozwiązaniu możliwe jest wykorzystanie również potencjału Centrum Kompetencji, dzięki 

czemu cały proces zostanie usprawniony. 

Słabością takiego rozwiązania, że oddolnie jest projekt składany przez 

lokalne partnerstwo jest to, że to jest biurokratycznie. Gdyby faktycznie 

powstały tego typu centra kompetencji, kilka centrów kompetencji albo 

jedno, to prościej byłoby prawdopodobnie budować współpracę z tymi 

lokalnymi partnerstwami przed złożeniem projektu. Potem składać projekt 

na X partnerstw, które będą obsługiwane przez jedno Centrum Kompetencji 

na poziomie regionu w ramach jednego RPO. Takie projekty można spokojnie 

składać bez zmian w uszczegółowieniu. Generalnie, żeby ktoś z tych 

partnerstw lokalnych zdjął ciężar zarządzania projektami, bo mówimy o 

społecznościach wiejskich. Część tych instytucji jest słabe i one po prostu boją 

się tego, nie potrafią. Z drugiej strony ktoś im dawałby takie wsparcie 

merytoryczne już w ramach jednego projektu. 
102

 

Kolejnym zagrożeniem związanym z wariantem 1 jest to, że założenia Programu mogą zostać 

znacznie zmodyfikowane przez poszczególne województwa. Dlatego istotna jest rola Centrum 

Kompetencji, które powinno dbać o zachowanie jego spójności. 

Znając życie i mając doświadczenia z realizacji choćby komponentu 

regionalnego PKOL, to państwo nie poznacie w krótkim czasie własnego 

dziecka, bo każde województwo zacznie ten cały patent czytać po swojemu, 

reinterpretować, doprecyzowywać. Tutaj (ważna) jest praca tego Centrum 

Kompetencji, które nie tylko (powinno dbać o) transfer wiedzy do lokalnych 

partnerstw, ale pewnie również tutaj by musiało pilnować jakości tego, co 

byłoby przedmiotem zlecania.
103

 

Istotne jest określenie w kryteriach wyboru projektów w ramach RPO preferencji związanych z 

powoływaniem partnerstw lokalnych, ponieważ będą one się odbywały w ramach konkursów 

otwartych.   

Eksperci zgodzili się także, że w przypadku przekazywania w opisywanym wariancie 1 wkładu 

własnego PFRON powinien również oczekiwać spełnienia pewnych warunków w składanych przez 

partnerstwa projektach lokalnych, np. realizacji określonych działań aktywizacyjnych etc.  

To musi być transakcja wiązana. Ktoś dostaje nie tylko tam możliwość 

wkładu własnego, ale zrobi tam jakąś nazwijmy ścieżkę zatrudnienia 

wspieranego, będę mówił roboczo, poszerzoną o otoczenie wraz z know-

how. Taki sens w tym widzę. Słuchajcie, dostaniecie tą franszyzę społeczną i 

jednocześnie wkład własny.  
104
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11.2.3 Regranting 

Jeden z zaproszonych Ekspertów specjalizujący się m.in. mechanizmie regrantingu  był zdania, że w 

wariancie 1 brakuje uzasadnienia do wprowadzenia tego rozwiązania i urzędy marszałkowskie 

samodzielnie podejmą się przekazywania środków w ramach konkursów. Niektóre samorządy (nie 

wszystkie) wpisały do założeń RPO możliwość zastosowania mechanizmu regrantingu do pewnych 

rodzajów interwencji. By było to możliwe, muszą one podjąć decyzję o wyłonieniu do nich  operatora. 

Dodatkowo zwrócił on uwagę na procedury związane z RPO, które mogą stać na przeszkodzie 

takiemu rozwiązaniu.   

Wskazano  również, że istnieje ewentualna możliwość zastosowania mechanizmu regrantingu na 

niższym poziomie - realizacji projektów lokalnych. Może się zdarzyć, że jakiś podmiot z określonego 

powiatu zdobędzie środki w ramach RPO i będzie zainteresowany udzielaniem grantów, np. na 

poziomie gminy. 
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11.3 Wariant 2. Montaż środków PFRON i Funduszu Pracy w ramach Programów 

specjalnych i regionalnych 

 

Schemat 8 – Wariant 2 wdrażania Programu „Postaw na pracę”  

 

Punkt wyjścia w tym wariancie stanowią: 

 Zawarcie porozumienia pomiędzy PFRON a organizacją pozarządową na realizację 

projektu powierzeniowego, 

 Zawarcie porozumienia pomiędzy MPiPS, a PFRON o włączeniu założeń Programu 

„Postaw na pracę” do głównego nurtu działań i synergii środków Funduszu Pracy oraz 

pochodzących z PFRON. 

Realizacja Programu obejmuje zatem dwie ścieżki: 
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 Kompetencyjną - finansowaną ze środków PFRON. Zakłada ona powstanie Centrum 

Kompetencji w ramach projektu powierzeniowego. Umocowanie prawne stanowią tutaj 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Art. 36 pozwalająca na zlecanie zadań PFRON, w tym zgodnie z przepisami o działalności 

pożytku - powierzanie) oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   

 Realizacyjną – finansowaną ze środków Funduszu Pracy w ramach programu 

specjalnego/regionalnego. Punktem wyjścia jest decyzja o uruchomieniu na ten cel 

rezerwy Funduszu Pracy – pozostającej w dyspozycji MPiPS. Podstawy prawne tego 

rozwiązania stanowi Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Art. 66a, 

ust. 7, art. 108, pkt. 22 c, 51, 52, Art. 109 ust. 2a-2c). „W przypadku gdy wysokość 

środków planowanych na realizację programów specjalnych przekracza 10% wysokości 

środków Funduszu Pracy, (…) minister właściwy do spraw pracy może, na wniosek 

starosty, przyznać dodatkowe środki z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy na realizację 

programów specjalnych lub programów regionalnych.” Uzupełnienie stanowi 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie algorytmu ustalania 

kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (§ ust.1 i § 9 ust. 

1-5) oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 lutego 2008 w sprawie rodzajów zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom. 

Rolę Instytucji zarządzającej pełnią tutaj Zarządy Województw, Instytucji Wdrażającej - Wojewódzkie 

Urzędy Pracy. Operator finansuje partnerstwa lokalne i prowadzone działania. 

11.3.1 Analiza potencjału wariantu 2 

Dużym ograniczeniem wariantu 2 (również wariantu 3) jest finansowanie go ze środków Funduszu 

Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zwrócono uwagę, że 

znacznie zawęża to grupę odbiorców, którzy muszą być zarejestrowani, jako osoby bezrobotne lub 

poszukujące pracy.  

To jest potężne ograniczenie i potężne osłabienie wymowy całej koncepcji 

tego programu. To jest to maleńka grupka i tak naprawdę ci, którzy są 

wykluczeni pozostają wykluczeni, a miałam wrażenie, że tym programem 

mamy dotrzeć do tych, którzy nie wiedzą o tym, że mogą przyjść do urzędu 

pracy chociażby, bo część ludzi tego nie wie. To jakby powiela bardzo 

poważnie istniejący błąd. (…) W PUP-ie zarejestrowanych jest kilka procent 

wszystkich niepełnosprawnych z okolicy, a PUP może działać wyłącznie na 

rzecz osób zarejestrowanych, to jest pułapka finansowania z Funduszu 

Pracy
105
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Finansowanie Programu ze środków Funduszu Pracy nakłada również kolejne ograniczenie dotyczące 

stosowania instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej. Muszą być zgodne z zapisami 

przedmiotowej ustawy oraz w niej wskazane. 

Stanowisko departamentu rynku pracy jest jednoznaczne, że jeżeli jest coś 

realizowane na podstawie ustawy (o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy) w ramach jakichś tam programów, to musi być zgodnie z tą 

ustawą.
106

 

Zdecydowana większość działań przewidzianych w Programie wpisuje się w w/w ustawę. Jednak 

wielokrotnie zwracano uwagę, że brak w niej zapisów dotyczących trenera pracy w ramach 

zatrudnienia wspomaganego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Podkreślano, że są to bardzo 

skuteczne instrumenty aktywizacji osób z niepełnosprawnością.  

Zdaniem jednej z Ekspertek kolejnym potencjalnym utrudnieniem, związanym z finansowaniem 

Programu ze środków Funduszu Pracy, jest wymóg utrzymania zatrudnienia przez okres 6 miesięcy. 

Niezależnie czy Program będzie finansowany w ramach programu specjalnego (wariant 2), czy 

projektu pilotażowego (wariant 3). Ponadto  

Zwrócono również uwagę, że w wariancie 2 operatorem są WUP. Może to generować określone 

konsekwencje. 

Nie wiadomo, czy tak by było, ale gdyby to szło przez WUP-y, to pytanie, czy 

w sposób naturalny one nie miałyby tego „odchyłu” na urzędy pracy, które 

rozumiem byłyby tylko jednym (z partnerów)
107

 

Eksperci uznali, że w schemacie wariantu 2, w ścieżce realizacyjnej, schemat powinien zostać 

uzupełniony o wkład finansowy ze strony PFRON, tak jak ma to miejsce w wariancie 1.  

11.3.2 Regranting 

W wariancie 2 nie dostrzeżono potrzeby wdrażania mechanizmu regrantingi. Uznano, że funkcję 

operatora będą spełniały Wojewódzkie Urzędy Pracy.  
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11.4 Wariant 3. Montaż środków PFRON i Funduszu Pracy (projekt pilotażowy) 

 

Schemat 9 – Wariant 3 wdrażania Programu „Postaw na pracę”  

 

Punkt wyjścia w tym wariancie stanowią: 

 Zawarcie porozumienia pomiędzy PFRON a organizacją pozarządową na realizację 

projektu powierzeniowego 

 Zawarcie porozumienia pomiędzy MPiPS a organizacją pozarządową o włączeniu założeń 

Programu „Postaw na prace” do głównego nurtu działań i synergii środków Funduszu 

Pracy, środków PFRON oraz know-how organizacji 

Realizacja Programu obejmuje zatem dwie ścieżki: 
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 Kompetencyjną - finansowaną ze środków PFRON. Ścieżka ta zakłada powstanie Centrum 

Kompetencji w ramach projektu powierzeniowego. Umocowanie prawne stanowią tutaj 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Art. 36 pozwalający na zlecanie zadań PFRON w tym zgodnie z przepisami o działalności 

pożytku - powierzanie) oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   

 Realizacyjną – finansowaną ze środków Funduszu Pracy w ramach Programów pilotażowych 

realizowanych na poziomie regionu na wniosek Marszałka Województwa złożony do Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej.  

Rolę Instytucji Zarządzającej pełnią tutaj Zarządy Województw, Instytucji Wdrażającej - Wojewódzkie 

Urzędy Pracy. Operator z wykorzystaniem mechanizmu regrantingu finansuje partnerstwa lokalne i 

prowadzone działania. 

11.4.1 Analiza potencjału wariantu 3 

W przypadku wariantu 3 wskazano te same ograniczenia, związane z jego finansowaniem z Funduszu 

Pracy, które zostały przedstawione w wariancie 2. Dotyczyły one znacznego zawężenia grupy 

odbiorców, sztywnego określenia stosowanych instrumentów rynku pracy czy wymogu utrzymania 

zatrudnienia przez 6 miesięcy przez beneficjentów ostatecznych. Szerzej zostały one opisane w 

wariancie 2.  

11.4.2 Regranting 

W wypadku wariantu 3 pojawiły się rozbieżności dotyczące zasadności umocowania w nim 

mechanizmu regrantingu.  

W opinii jednego z Ekspertów z uwagi na fakt, że środki będą pochodzić jedynie z Funduszu Pracy, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) będzie chciało przyznawać je na projekty lokalne 

samodzielnie, ponieważ m.in. posiada doświadczenie w tym zakresie. Ewentualne wyłonienie 

operatora mogłoby być zasadne w sytuacji, gdyby miał on swoje oddziały w każdym z województw.  

A jaki Minister Pracy ma interes finansować kogoś kto za niego zrobi robotę, 

którą on mógłby zrobić sam? To są koszty dodatkowe. Operatorowi trzeba 

będzie dać z Funduszu Pracy, zmniejsza to pulę środków. 
108

 

Jednak większość Ekspertów uznała, że MPiPS powinno być zainteresowane wyłonieniem operatora, 

ponieważ pozwoliłoby to odciążyć je w realizacji zadań związanych z Programem.  

Podejrzewam nawet, że samo Ministerstwo Pracy by chciało, bo trudno sobie 

wyobrazić, żeby ministerstwo obsługiwało.
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Dostrzeżono jednak zagrożenie dotyczące procedury zlecania zadań w ramach projektów lokalnych 

przez operatora Programu. Na potrzeby Programu założono dwie ścieżki. Pierwsza z nich jest 

możliwa do przeprowadzenia w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie110. Jednakże - zgodnie z ustawą - finansowane mogą być jedynie organizacje 

pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Tym samym zostaliby z niego wykluczeni 

inni członkowie partnerstw lokalnych tj. podmioty publiczne. Dlatego też pod uwagę należy brać 

drugą ścieżkę zlecenia zadań w ramach projektów lokalnych. Wymaga to jednak opracowania przez 

MPiPS własnej procedury i przyjęcia jej np. w formie zarządzenia.  

Kolejną zasygnalizowaną kwestią jest wybór operatora, który powinien zostać wyłoniony w drodze 

konkursu. Wskazano, że optymalnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, kiedy operatorem staje się 

Centrum Kompetencji. Wtedy  

W jednym miejscu jest kilka narzędzi. Przede wszystkim wiedza i pieniądze. 

Jeśli rozdzielamy to, w sensie, że w Centrum Kompetencji jest wiedza, a 

pieniądze są gdzieś indziej, to się to szybko rozchodzi.
111

 

W przypadku, kiedy wyłoniony zostanie inny operator niż Centrum Kompetencji uważano, że należy 

utworzyć partnerstwo. Jednak w tym wypadku PFRON i MPiPS musiałby znaleźć dla niego 

odpowiednią formułę, ponieważ opisywany mechanizm nadal zakłada dwa źródła finansowania.  

11.5 Wariant 4. Program przyjęty decyzją Rady Ministrów 

 

                                                           
110 Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873. 
111 Cytat eksperta z centralnego spotkania fokusowego 
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Schemat 10 – Wariant 4 wdrażania Programu „Postaw na pracę”  

 

Według przyjętych w tym wariancie założeń Rada Ministrów w drodze uchwały wdraża wieloletni 

Program, który jest wynikiem realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Podstawę prawną 

tego rozwiązania stanowi Ustawa o finansach publicznych, umożliwiająca tworzenie i realizację 

programów rządowych. Realizacja Programu może wynikać z przepisów Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie lub Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Możliwości takie otwiera art. 34, ust. 3, pkt 5, z którego 

wynika, że minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego realizuje programy rządowe dotyczące 

rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, a pełnomocnik (art. 34, ust. 6, pkt 2) 

przygotowuje projekty takich programów. W tym wariancie Centrum Kompetencji nie stanowi 

odrębnego projektu, lecz jest włączone w tok działań Projektu Rządowego. Rolę Instytucji 

Zarządzającej pełni tutaj Rada Ministrów, Instytucji Wdrażającej - Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. Operator, z wykorzystaniem mechanizmu regrantingu, finansuje Lokalne partnerstwa i 

prowadzone działania. 

11.5.1 Analiza potencjału wariantu 4 

Wskazanym atutem wariantu 4 jest fakt przyjęcia go przez Radę Ministrów.  Takie rozwiązanie 

oferuje najwięcej możliwości i swobody w doborze instrumentów działań oraz grupy docelowej. 
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Realizatorzy nie są skrępowaniu zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Z 

drugiej jednak strony obawiano się, że po zakończeniu programu realizowane działania 

aktywizacyjne, które nie są uwzględnione w ustawach, będą musiały zostać przerwane z braku źródeł 

finansowania. Eksperci zwrócili jednak uwagę, że jednym z założeń projektów lokalnych jest 

stworzenie diagnozy oraz dokumentu strategicznego, gdzie mają zostać określone źródła 

finansowania działań po zakończeniu finansowania w ramach Programu „Postaw na pracę”, co 

mogłoby zapobiec temu zagrożeniu. 

Kolejnym wskazywanym atutem wariantu 4. jest możliwość łączenia środków z różnych źródeł. 

Program rządowy mógłby być również pewnym wzorcem do planowania działań przez samorządy 

terytorialne.  

Wariant ten teoretycznie daje możliwość zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych łączenia pieniędzy z różnych źródeł. Oczywiście znowu pojawia 

się pytanie jak praktycznie to zrobić, ale w programie może być zapisane, że 

on jest finansowany z PFRON-u, z budżetu Ministra Pracy i jeszcze tam z 

funduszu pracy na przykład. Myślę też, że gdyby był taki program rządowy, 

oczywiście tu nie ma żadnej gwarancji, ale myślę, że to byłby bardzo istotny 

argument do tego, żeby też coś ustalić na poziomie regionalnym, jeśli chodzi 

o pieniądze unijne, bo wtedy samorządom łatwiej byłoby rzeczywiście coś 

tam próbować pod to jakby zrobić, chociaż oczywiście one same decydują.
112

 

Według Ekspertów wariant 4.  ma bardzo nikłe szanse na urzeczywistnienie Z przedstawionych 

wariantów wydaje się rozwiązaniem o najmniejszych szansach na realizację: 

Gdyby to rząd zechciał przyjąć taki program. Natomiast to jest ocena taka 
realności, rząd może go przyjąć, ale rząd nie ma pieniędzy w budżecie 
państwa na wydzielenie ekstra środków na tego typu program. (…) Tu się 
zgadzamy, realistycznie rzecz biorąc jest to ścieżka mało prawdopodobna.

113
 

Takim jak powyższe głosom towarzyszyły obawy związane z ewentualnym podziałem 

odpowiedzialności i zarządzaniem w ramach omawianego wariantu:  

Ja sobie nie wyobrażam, żeby Rada Ministrów pełniła rolę instytucji 

zarządzającej. Raczej w ramach programu wskaże Ministerstwo Pracy, czy 

kogoś tam jako instytucję zarządzającą, bo w Radzie Ministrów nie ma takiej 

możliwości, bo nie ma tego typu funkcji. 
114

 

  

 

                                                           
112 Tamże  
113 Tamże  
114 Tamże  
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12. Wnioski i rekomendacje 
 

1. Program „Postaw na pracę” został wysoko oceniony przez respondentów ze wszystkich 

segmentów - Ekspertów, Praktyków Lokalnych oraz Uczestników e-konsultacji.  

a. Respondenci deklarowali duże zainteresowanie możliwością uczestniczenia w 

Programie. Wskazało tak 82% osób uczestniczących w e-konsultacjach oraz spora 

część Praktyków Lokalnych.  

b. Zdaniem ekspertów i praktyków lokalnych Program odpowiada na potrzeby osób z 

niepełnosprawnością. Szczególną jego wartością jest elastyczne i 

zindywidualizowane podejście do tej grupy, szeroki katalog działań oraz 

uwzględnienie w całym procesie nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale również 

otoczenia rodzinnego i pracodawców. Nie są to powszechnie stosowane elementy 

działań aktywizacyjnych na terenach wsi i małych miast. Dlatego tego rodzaju 

działania na tym obszarze są szczególnie pożądane. Należy jednak podkreślić, że 

pojawiły się zastrzeżenia co do sposobu włączenia tej ostatniej grupy (pracodawców) 

w działania projektowe, przewidzianego w Programie „Postaw na pracę” (vide pkt. 7 i 

14).   

c. Schemat realizacji projektów lokalnych zaproponowany w ramach Programu 

stanowi spójną całość, składającą się z elementów ważnych  dla prowadzenia 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością z terenów wsi i małych miast. Nie zawiera 

jednak wszystkich elementów koniecznych do skutecznej realizacji celów. 

Niezbędne jest uzupełnienie ich o rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Centrum 

Kompetencji (vide pkt. 7) oraz wypracowanie formuły włączenia pracodawców do 

całego procesu (vide pkt. 4.b).  

 Za szczególnie wartościowe uznano rozwiązania polegające na 

poprzedzeniu działań diagnozą lokalną, prowadzeniu działań w ramach 

partnerstwa lokalnego, poprzedzeniu ich diagnozą lokalną oraz 

wzajemnym uzupełnianiu  się lokalnych podmiotów w realizacji 

poszczególnych elementów projektów lokalnych (komplementarność 

działań).   

d. Znaczna część uczestników badania uznała, że zaproponowany model jest czymś 

nowym wobec dotychczasowej logiki lokalnych działań skierowanych do tej grupy 

odbiorców. Opinia ta odnosiła się przede wszystkim do podkreślonej w Programie 

konieczności przeprowadzenia diagnozy lokalnej oraz tworzenia partnerstw mających 

zapewnić komplementarność działań. Mała grupa praktyków lokalnych, która nie 

podzielała tej opinii, najczęściej wskazywała na wypracowane już własne rozwiązania 
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uwzględniające współpracę różnych podmiotów. Trzeba jednak zauważyć, że 

brakowało w nich diagnozy lokalnej.  

2. Problemy dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością na 

terenach wsi i małych miast, na które ma odpowiadać program „Postaw na pracę” uznano 

za dobrze zdefiniowane. Wśród nich, jako najistotniejsze, wskazywano te związane z 

lokalnym rynkiem pracy, czynnikami indywidualnymi charakterystycznymi dla osób z 

niepełnosprawnością (związanymi z niskim poczuciem sprawczości) oraz brakiem silnych 

lokalnych partnerstw działających w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej.. 

3. Eksperci oraz Praktycy Lokalni jasno sygnalizowali również słabe strony Programu. Jako 

najistotniejsze należy wymienić: 

a. Brak jasno określonej formuły formalnego włączania pracodawców do Programu (vide 

pkt. 4.b) oraz zbyt małe wsparcie przewidziane dla tej grupy (vide pkt. 14.c) 

b. Zbyt wąskie wsparcie oferowane przez Centrum Kompetencji  (vide pkt. 7 ) 

c. Zbyt krótka długość trwania projektów lokalnych tzn. jeden rok – uznano, że w wielu 

przypadkach jest to zbyt krótki okres, aby skutecznie przeprowadzić aktywizację 

zawodową osób z niepełnosprawnością zakończoną podjęciem pracy. Optymalny czas 

określano raczej na dwa lata, a więc znacznie dłuższy okres.  

d. Zbyt wąsko określona grupa docelowa Programu – uznano, że powinna być ona 

rozszerzona o: 

 osoby z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16 roku życia, ponieważ wg 

przepisów nie dotyczy ich część działań aktywizacji społeczno-zawodowej.  

 zatrudnione osoby z niepełnosprawnością, które chciałyby przekwalifikować się i 

zmienić pracę.  

Jednocześnie wskazano, że w Programie należy położyć nacisk na działania skierowane 

do osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Podawano, że brakuje projektów 

skierowanych do tej grupy odbiorców.  

e. Formalizacja działań – niezrozumiałe jest powoływanie partnerstwa lokalnego w formie 

uchwały rady powiatu/gminy. Wskazywano na potencjalny duży opór przed tym 

rozwiązaniem ze strony przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz na fakt, że 

wydłuży on cały proces.  

Rekomendacje: 

Ad. 3.a. –  rekomendacje odnośnie tego punkty zostały umieszczone w Ad.4.b. oraz Ad. 

14.c. 



 

 
Badanie Programu „Postaw na pracę” jest realizowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

St
ro

n
a1

0
1

 

Ad. 3.b. –   rekomendacje odnośnie tego punkty zostały umieszczone w Ad.7 

Ad. 3.c. - Należy wydłużyć trwanie projektów lokalnych (postulowany okres:  dwa lata. Tym 

samym zasadniczo zwiększy się szansę na skuteczną aktywizację zawodową osób z 

niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną.  

Ad. 3.d. - Należy znaleźć formułę rozszerzenia  grupy odbiorców Programu „Postaw na 

pracę” o: 

 osoby z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16 roku życia - jest to 

grupa, którą przepisy wykluczają z części działań skierowanych na aktywizację 

społeczno – zawodową.  

 zatrudnione osoby z niepełnosprawnością, które chciałyby się 

przekwalifikować i  zmienić pracę. Stanowiłoby to kolejny etap ich aktywizacji 

zawodowej. Są to osoby, które często weszły na otwarty rynek pracy i 

wykonują najprostsze zajęcia. Jednak po pewnym czasie nabrały m.in. 

pewności siebie, nowych kompetencji społecznych i chciały by się dalej 

rozwijać. 

Jednocześnie w Programie należy położyć nacisk na działania skierowane do osób z 

niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Są to osoby, do których rzadko są kierowane 

działania aktywizacyjne. Jednocześnie znajdują się one w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy, m.in. z uwagi na niechęć ze strony pracodawców do dawania im zatrudnienia. 

Powodem jest niskie w ich przypadku dofinansowanie z PFRON. 

 

 

Ad. 3.e. - Należy przeanalizować zasadność powoływania partnerstwa lokalnego w formie 

uchwały rady powiatu/gminy. Według przyjętych założeń ma to być czynnik wpływający na 

trwałość rezultatów projektów lokalnych. Jednakże wybór tego sposobu sformalizowania 

partnerstwa lokalnego może zniechęcać, szczególnie samorządy terytorialne, do 

przystąpienia do Programu „Postaw na pracę”.  Wydłuża to również cały proces 

przygotowawczy na poziomie lokalnym. Proponuje się podpisanie umowy partnerskiej, bez 

przyjęcia jej w formie uchwały. Powinno to w wystarczającym stopniu  zapewnić trwałość 

partnerstwa lokalnego. 

4. Największymi zagrożeniami dla wdrożenia Programu „Postaw na pracę” na poziomie lokalnym są: 

a. Niskie zaangażowanie pracodawców – jest to kluczowy podmiot dla powodzenia działań 

projektowych, który jednocześnie bardzo niechętnie włącza się w tego typu inicjatywy.  
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b. Przepisy dot. pomocy publicznej stanowią barierę dla formalnego przystąpienia 

pracodawców do partnerstwa - środki przekazane na realizację projektów lokalnych będą 

traktowane, jako pomoc de minimis i w związku z tym pracodawcy nie będą chcieli włączać 

się w tę inicjatywę. Jednocześnie w Programie brak jest alternatywnej formuły pozwalającej 

na zaangażowanie przedsiębiorców od samego początku w przygotowanie oraz realizację 

projektów lokalnych.  

c. Brak źródeł finansowania przeprowadzenia diagnozy lokalnej, co może się przełożyć na jej 

niską jakość i/lub zniechęcić potencjalnych uczestników do udziału  w Programie. 

d. Formalizacja partnerstwa lokalnego uchwałą rady gminy/powiatu – samorządy niechętnie 

podejmują tego rodzaju działania. Dodatkowym czynnikiem, który może utrudnić 

formalizację partnerstwa jest fakt, że uchwały mają być przyjmowane przed złożeniem 

wniosku do Programu. Tym samym samorząd nie ma pewności, że zawiązane partnerstwo 

otrzyma środki na realizację projektu.  

e. Słabość lokalnego rynku pracy – niewielka liczba pracodawców (np. gmina typowo rolnicza) 

oraz wysoka stopa bezrobocia; 

f. Trudności w ustaleniu/podziale kto i w jakiej wysokości finansuje działania w ramach 

wkładu własnego w przypadku partnerstwa, w którym uczestniczą jednostki organizacyjne 

zarówno z powiatu, jak i gminy. 

Rekomendacje: 

Ad. 4.a. - Centrum Kompetencji powinno podjąć szczególne działania skierowane do 

pracodawców (zostało to szerzej opisane w Ad.14.a.). 

Ad. 4.b. - Z uwagi na przepisy dotyczące pomocy publicznej, które stanowią barierę w 

formalnym uczestnictwie pracodawców w powoływanym lokalnym partnerstwie, korzystne 

jest znalezienie innej formuły ich zaangażowania w cały proces przygotowania oraz realizacji 

projektów lokalnych. Powinno to zrobić Centrum z chwilą inicjowania powoływania 

partnerstwa lokalnego. Proponuje się, aby jej elementem uczynić rozpoznanie - np. podczas 

diagnozy lokalnej -i wypromowanie na poziomie lokalnym istotnych benefitów dla pracodawców. 

Korzyści powinny mieć zindywidualizowany i lokalny charakter związany z daną gminą/powiatem. 

Równocześnie  muszą być na tyle atrakcyjne dla lokalnego pracodawcy, żeby zachęciły go do 

zaangażowania się w partnerstwo lokalne oraz w proces aktywizacji zawodowej osób z 

niepełnosprawnością.    

Ad. 4.c. - Centrum Kompetencji nie powinno ograniczyć swojej roli do przekazywania narzędzi 

oraz wiedzy dotyczącej przeprowadzenia diagnozy lokalnej. Partnerstwa lokalne należy  

wspierać również w samym procesie jej realizacji, poprzez wydelegowanie moderatora 

potrzebnego do przeprowadzenia warsztatów diagnostycznych i specjalisty do analizy danych 
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oraz przygotowania ostatecznego dokumentu (vide pkt.7). Stanowiłoby to główny koszt 

przeprowadzenia diagnozy lokalnej.  

Ad. 4.d. - Proponuje się analizę zasadności  formalizacji partnerstwa lokalnego uchwałą rady 

gminy/powiatu. (vide Ad.3.e.) 

Ad. 4.e. -  Proponuje się tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Jednakże należy zwrócić 

uwagę, że jest to trudna forma aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Wymaga to 

wieloetapowego wsparcia i szczególnego przygotowania. Dlatego też wprowadzenie tej formy 

aktywizacji powinna zostać dokładnie przemyślana 

Ad. 4.f. - Proponuje się realizację projektów lokalnych  przede wszystkim na poziomie powiatu 

(vide pkt. 8) 

5. W badaniu zostały ocenione cztery zaproponowane przez Fundację Aktywizacja warianty 

wdrażania finansowego Programu „Postaw na pracę”. :  

 Wariant 1. to montaż środków PFRON i projektów w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych (RPO).  

 Wariant 2. obejmuje montaż środków PFRON oraz Funduszu Pracy - projekt pilotażowy.  

 Wariant 3. jest również montażem środków PFRON i Funduszu Pracy, ale realizowanym w 

ramach programów specjalnych i regionalnych.  

 Wariant 4. jest Programem przyjętym przez Radę Ministrów.  

W ramach każdego z wariantów identyfikowano specyficzne ograniczenia i problemy, a ich 

wdrożenie postrzegano jako uzależnione od czynników zewnętrznych, niezależnych od 

realizatorów programu m.in. woli politycznej. Eksperci wskazali dwa najkorzystniejsze 

warianty finansowania Programu „Postaw na pracę”. Uznano, że wariant 4. ma najbardziej 

otwartą i prostą formułę pozwalającą na dużą dowolność we wdrażaniu Programu. Tym 

samym jego założenia nie wymagają dopasowywania do ograniczeń wynikających, np. z 

zapisów niektórych ustaw, co ma miejsce w innych wariantach.  Pozwala również łączyć 

środki z różnych źródeł. Pojawiły się jednak spontaniczne i spójnie sygnalizowane obawy, że 

jest on najmniej prawdopodobny do wprowadzenia ze względu na brak woli politycznej Rady 

Ministrów do tworzenia tego typu programów. 

Z powyższych względów jako optymalny wybierano jednak wariant 1. Wydaje się on 

najbardziej realny oraz relatywnie prosty we wdrożeniu. Nie wiąże się z ograniczeniami 

dotyczącymi stosowania instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nie wyklucza 

żadnej z grup osób niepełnosprawnych. Zagrożeniem dla tego wariantu jest brak pewności co 

do zgody na uczestnictwo w Programie wszystkich województw. Minimalizowane jest ono 

możliwością zapewnienia przez PFRON wkładu własnego do RPO. Wskazano również 
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alternatywne rozwiązanie tj. ubieganie się o środki na projekty lokalne w ramach otwartych 

konkursów RPO.   

W przypadku wariantów 2 i 3 uznano, że posiadają zbyt dużo ograniczeń związanych z 

finansowaniem ich ze środków Funduszu Pracy, aby rozważać ich wdrażanie. Są to m.in. 

sztywny katalog instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej oraz określona grupa 

odbiorców wsparcia, wykluczająca część osób z niepełnosprawnością. Tym samym warianty 

te powielałyby ograniczenia dotychczasowych działań skierowanych do osób z 

niepełnosprawnością 

Rekomendacje: 

Ad. 5. - Wypracowując model wdrażania finansowego Programu „Postaw na pracę” należy 

się skupić na dwóch zaproponowanych wariantach: 

 Wariancie 4 –należy podjąć starania, aby przekonać Rada Ministrów do 

przyjęcia Programu „Postaw na pracę”, jako programu wieloletniego, który 

będzie elementem  realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.  

 Wariancie 1 – w przypadku braku możliwość wdrażania Programu „Postaw 

na pracę” w ramach wariantu 4, należy podjąć działania zmierzające do 

realizacji go w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jest to 

wariant najbardziej realny do wdrożenia  oraz nie posiada ograniczeń w 

zakresie doboru grup odbiorców i wykorzystania instrumentów aktywizacji 

zawodowej.  

6. Praktycy Lokalni  byli zdania, że w przypadku konieczności zapewnienia wkładu własnego do 

projektów lokalnych, powinien być on wykazywany głównie w formie wkładu rzeczowego i 

osobowego. Wszyscy członkowie partnerstwa byliby w stanie go zapewnić zgodnie ze swoimi 

możliwościami. Uznano, że o wiele trudniej byłoby wnieść partnerstwu wkład finansowy. Taki 

wymóg mógłby stanowić barierę w aplikowaniu o środki w ramach Programu. W przypadku 

wprowadzenia obowiązku zagwarantowania wkładu własnego finansowego wskazywano, 

że środki mogłyby pochodzić z samorządu terytorialnego. Uznano, że jest to jedyny 

podmiot, który dysponuje takimi możliwościami na terenach wsi i małych miast.  Część 

respondentów miała jednak wątpliwości czy samorządy byłyby gotowe wesprzeć finansowo 

partnerstwa ze względu na ograniczenia budżetowe i realizację wielu zadań własnych.   

Rekomendacje: 

Ad. 6. - Należy uwzględnić w Programie możliwość zapewnienia wkładu własnego partnerstwa 

lokalnego w formie wkładu rzeczowej i ludzkiego.  
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7. Obszary działań Centrum Kompetencji w Programie „Postaw na pracę” zostały 

zdefiniowane zbyt wąsko. Poza kompetencjami wskazanymi w Programie CK powinno 

również: 

a. odgrywać kluczową rolę w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej. W większości 

przypadków partnerstwa lokalne posiadają zbyt mały potencjał, by dokonana przez 

nie diagnoza miała dogłębny charakter. Centrum powinno wydelegować trenera 

posiadającego odpowiednie kompetencje do moderowania warsztatów 

diagnostycznych dla członków partnerstwa lokalnego oraz zapewnić wsparcie w 

analizie zebranych danych. 

b. odpowiadać za przygotowanie oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonej i 

dogłębnej ewaluacji projektów lokalnych. Pozwoli to na lepsze zrozumienie 

osiągniętych efektów oraz skuteczniejsze wsparcie lokalnych partnerstw.  

c. wzmacniać potencjał lokalnych zasobów ludzkich w taki sposób, aby mogły one 

samodzielnie kontynuować prowadzone działania po zakończeniu finansowania w 

ramach Programu „Postaw na pracę”. Pozwoli to zwiększyć szanse na zachowanie 

trwałości rezultatów osiągniętych w trakcie  realizacji projektów. 

d. w większym stopniu wspierać oraz włączać pracodawców w projekty lokalne (vide 

pkt. 4.b oraz pkt. 14.c) 

Rekomendacje: 

Ad.7.a. - Centrum Kompetencji musi odgrywać kluczową rolę w przeprowadzeniu diagnozy 

lokalnej Bez jego udziału w całym procesie diagnostycznym istnieje duże zagrożenie dla 

osiągnięcia założonego wskaźnika 20% zatrudnienia osób z niepełnosprawnością po zakończonym 

procesie aktywizacji zawodowej.   

Rola CK powinna obejmować: 

 

 przekazanie narzędzi potrzebnych do diagnozy, 

 przekazanie wiedzy na temat przeprowadzania procesu diagnostycznego, 

 wydelegowanie moderatora posiadającego odpowiednie kompetencje w przypadku gdy 

będą przeprowadzane  warsztaty diagnostyczne dla członków partnerstwa lokalnego,  

 wsparcie w analizie zebranych danych. 

Przedstawiona powyżej propozycja wsparcia ze strony Centrum Kompetencji odciążyłaby 

finansowo partnerstwo lokalne. Bez pomocy CK koszty realizacji diagnozy lokalnej 

ponosiliby partnerzy lokalni. Wskazywano, że zniechęcałoby to ich do włączania się w 

realizację projektów lokalnych w ramach Programu „Postaw na pracę”. 
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Ad.7.b. - Należy położyć duży nacisk na przeprowadzenie przez Centrum Kompetencji szeroko 

zakrojonej i dogłębnej ewaluacji projektów lokalnych. Pozwoli to na lepsze zrozumienie 

osiągniętych efektów oraz skuteczniejsze wsparcie lokalnych partnerstw. Obecnie to zadanie nie 

zostało zaakcentowane w zakresie jego działań.  

Ad.7.c. - Centrum Kompetencji powinno przeprowadzić diagnozę potencjału ludzkiego na 

terenie, gdzie miałoby zostać zawiązane partnerstwo lokalne. Następnie na jej podstawie w 

taki sposób zaplanować wsparcie szkoleniowo – doradcze, aby przygotować kadrę specjalistów, 

którzy będą w stanie samodzielnie, na poziomie lokalnym, kontynuować prowadzone działania 

po zakończeniu finansowania z Programu „Postaw na pracę”. Będzie to miało duży wpływ na 

zachowanie trwałości rezultatów projektów lokalnych.  

8. Według założeń Programu „Postaw na pracę” projekty lokalne mogą być realizowane na 

poziomie gminy lub powiatu. Powszechnie oceniano drugi wariant za lepiej dopasowany do 

wypracowanej koncepcji. Zdaniem praktyków lokalnych realizacja projektów lokalnych na 

poziomie powiatu będzie łatwiejsza oraz skuteczniejsza. 

Rekomendacje: 

Ad.8. - W Programie „Postaw na pracę” należy skupić się na realizacji projektów lokalnych na 

poziomie powiatu. Istnieje kilka czynników wskazujących, że cały proces będzie wtedy przebiegał 

sprawniej oraz  osiągnie się większą skuteczność.  

 Do zadań własnych starostwa powiatowego należą działania dotyczące osób z 

niepełnosprawnością. O wiele trudniejsze będzie przekonanie samorządu gminnego 

do realizacji projektu lokalnego, którego meritum nie leży bezpośrednio w jego 

kompetencji. 

 Podległe starostwu powiatowemu jednostki organizacyjne odpowiadają za 

aktywizację społeczną (PCPR) oraz aktywizację zawodową (PUP). W przypadku 

realizacji projektu na poziomie gminy niezbędne będzie włączenie do partnerstwa 

lokalnego jednostek nadzorowanych przez inny szczebel samorządu terytorialnego 

(np. PUP) co może utrudniać współpracę w ramach projektu. 

 Starostwo powiatowe otrzymuje środki z PFRON na realizację różnych zadań 

związanych z osobami niepełnosprawnymi. Dlatego będzie mogło sfinansować część 

działań dotyczących aktywizacji zawodowej realizowanych w projekcie lokalnym.   

 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności przygotowują sprawozdania dot. osób z 

niepełnosprawnością (przyczyny, stopień, wiek, płeć, wykształcenie oraz 

zatrudnienie) w zestawieniu zbiorczym dla całego powiatu bez podziału na 

poszczególne gminy. Tym samym zebranie tych informacji do przygotowywanej 

lokalnej diagnozy na poziomie gminy uznawano za trudniejsze. 
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 Starostwa powiatowe są zobowiązanie do przygotowania Powiatowego Programu 

Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Bezrobociu. Wypracowane w projekcie lokalnym założenia na rzecz 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością dokładnie wpisują się w przedmiotowe 

dokumenty. Z uwagi na to, że wg założeń Programu „Postaw na pracę” jednym z e 

elementów zachowania trwałości rezultatów jest zaplanowanie dalszych działań po 

zakończeniu projektów lokalnych w dokumencie strategicznym, powinny się one 

znaleźć w wyżej wymienionych programach. Zwiększa to znacznie szanse, że 

wypracowane założenia będą realnie wprowadzane w danym powiecie. 

9. Podmioty, które wg badanych  powinny znaleźć się w powoływanym partnerstwie lokalnym 

to: samorząd terytorialny, PUP, OPS oraz organizacje pozarządowe, w szczególności te 

działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

a. Kluczowe jest zaangażowanie osób z niepełnosprawnością pośrednio (poprzez 

reprezentujące je NGO)   lub bezpośrednio oraz pracodawców.  

b. W trakcie badania nie zidentyfikowano różnic w oczekiwaniach dotyczących 

angażowania  poszczególnych podmiotów do partnerstwa w zależności od poziomu: 

powiat/ gmina. W opinii respondentów w obu przypadkach partnerstwo powinny 

tworzyć podmioty podlegające zarówno samorządowi gminnemu, jak i starostwu 

powiatowemu. 

c. Liderem partnerstwa lokalnego powinna być organizacja pozarządowa. W przypadku 

braku lokalnej prężnie działającej organizacji funkcję tę powinien pełnić samorząd 

terytorialny.    

Rekomendacje: 

Ad.9.a. - Należy położyć szczególny nacisk na zaangażowanie do powoływanego 

partnerstwa lokalnego osób z niepełnosprawnością (pośrednio poprzez reprezentujące je 

organizacje pozarządowe lub bezpośrednio) oraz pracodawców. Pełnią oni kluczowe role w 

powołanym partnerstwie lokalnym. Niezbędne jest włączanie ich od samego początku w cały 

proces przygotowania projektu lokalnego. Pozwoli to poznać ich potrzeby oraz oczekiwania. 

Jest to bardzo ważne w kontekście wypracowania skutecznych i dopasowanych działań z 

zakresu aktywizacji zawodowej.  

Ad.9.c. - Podczas animowania partnerstwa lokalnego Centrum Kompetencji powinno dążyć 

do wyłonienia jego lidera w postaci organizacji pozarządowej. Jej członkowie posiadają silną 

motywację do działania, są elastyczni, jak również posiadają wiedzę i doświadczenie w 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością. W przypadku braku lokalnej prężnie działającej 

organizacji tę funkcję powinien pełnić samorząd terytorialny. W tym przypadku atutem jest 
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to, że podlegają mu kluczowe dla realizacji projektu podmioty. Natomiast wadą m.in. mała 

elastyczność w działaniu, ograniczenia związane z przepisami. 

10. Zdiagnozowano następujące potencjalne zagrożenia, które mogą negatywnie przełożyć się na 

trwałość partnerstw tworzonych w Programie „Postaw na pracę” - brak zaangażowania 

członków partnerstwa (szczególnie samorządu), konflikty pomiędzy władzami 

samorządowymi, niechęć władz samorządowych do formalizacji partnerstwa w drodze 

uchwały,,. 

11.  W przeprowadzeniu diagnozy lokalnej niezbędne jest silne wsparcie Centrum Kompetencji 

(vide pkt. 7). Znaczna liczba powiatów/gmin nie posiada wystarczającego potencjału, aby 

kompetentnie przeprowadzić diagnozę lokalną. Jednocześnie właściwe jej zrealizowanie jest 

zasadniczym warunkiem skuteczności projektów lokalnych,co ma bezpośrednie przełożenie 

na trwałość rezultatów projektów lokalnych oraz kontynuację działań już po ich zakończeniu.    

Rekomendacje: 

Ad.11.1. - Dla zagwarantowania skuteczności działań oraz stworzenia najlepszych warunków 

dla umacniania trwałości rezultatów projektów lokalnych kluczową rolę odgrywa diagnoza 

lokalna. Powinna ona mieć kompleksowy i pogłębiony charakter, należy tez szczególnie zadbać 

o to, by jej wyniki były zrozumiałe i akceptowane przez wszystkich członków partnerstwa. Jest 

ona warunkiem  optymalnej realizacji projektów lokalnych oraz ma zasadniczy wpływ na 

właściwe wypracowanie dokumentu strategicznego, na podstawie którego będą 

kontynuowane działania.  

Ad. 11.2 -  Opracowując schemat prowadzenia diagnozy lokalnej warto odwołać się do dobrych 

praktyk zgromadzonych na podstawie wielu projektów, korzystających z tej metody jako 

najlepiej „osadzającej” projekt w lokalnym kontekście. W trakcie badania wyłonił się jednak 

pewien model, który można traktować jako punkt wyjścia. Wśród elementów modelu 

wymieniano:  

 warsztaty diagnostyczne, w których będą uczestniczyć wszyscy członkowie 

partnerstwa lokalnego. Postulowano by  prowadził je doświadczony moderator z 

ramienia Centrum Kompetencji. Zwracano uwagę, by była to osoba z zewnątrz, 

która zachowa bezstronność oraz obiektywizm w całym procesie. 

 analiza danych zastanych zawartych w dostępnych na poziomie lokalnym 

dokumentów m.in. sprawozdań komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, 

powiatowych/gminnych strategii i programów oraz baz danych m.in. PUP, OPS. 

 wywiady bezpośrednie (PAPI) przeprowadzone z pracodawcami oraz osobami z 

niepełnosprawnością – wskazywano, że pozwolą one na zebranie informacji o 

potrzebach i oczekiwaniach kluczowych osób/podmiotów w projektach 
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lokalnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że ich realizacja wymaga czasu i 

zaangażowania wielu osób. Po to narzędzie można sięgnąć w przypadku, kiedy w 

partnerstwie lokalnym znajduje się odpowiednia liczba wolontariuszy gotowych 

przeprowadzić wywiady bezpośrednie.   

 opracowanie ostatecznej wersji dokumentu postulowano, by odbyło się to przy 

wsparciu specjalisty z Centrum Kompetencji.  

12. Wskazano następujące potencjalne trudności w realizacji diagnozy lokalnej -  dotarcie do 

osób z niepełnosprawnością, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, brak chęci 

oraz zaangażowania poszczególnych członków partnerstwa lokalnego, trudności w 

uzyskaniu informacji od lokalnych przedsiębiorców, specyfika gminy/powiatu.  

13. Według założeń Programu „Postaw na pracę” trwałość rezultatów projektów lokalnych ma 

zapewnić m.in. stworzenie dokumentu strategicznego. Zdaniem praktyków  lokalnych oraz 

uczestników e-konsultacji: 

a. Wypracowane w projektach lokalnych, realizowanych na poziomie powiatu, 

założenia dotyczące aktywizacji osób z niepełnosprawnością powinny zostać 

włączone do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

Dodatkowo jego zapisy należy uwzględnić w Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Bezrobociu. W opinii praktyków lokalnych utworzenie nowego 

dokumentu strategicznego niesie ze sobą zagrożenie, że nie będzie on 

wykorzystywany. 

b. W przypadku realizacji projektów lokalnych na poziomie gminy, wypracowane 

założenia dotyczące aktywizacji osób z niepełnosprawnością powinny zostać 

włączone do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Z uwagi na 

fakt, że wprowadzanie zmian do dokumentów strategicznych wymaga długiej ścieżki 

formalno – prawnej, rekomendowany do realizacji jest drugi wariant, jakim jest 

stworzenie gminnego programu dot. aktywizacji społeczno-zawodowej osób z 

niepełnosprawnością, który mógłby później zostać włączony do w/w strategii. 

Rekomendacje: 

Ad.13. – Należy dążyć, by wypracowane w projektach założenia dotyczące aktywizacji osób 

z niepełnosprawnością zostały umocowane w następujących dokumentach strategicznych: 

a. na poziomie powiatu do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych. Dodatkowo jego zapisy należy uwzględnić w Powiatowym 

Programie Przeciwdziałania Bezrobociu. Są to dokumenty, których stworzenie 

jest obligatoryjne dla powiatu, a założenia wypracowane w trakcie projektów 

lokalnych dokładnie wpisują się w ich zakres merytoryczny. Zawarcie 
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wypracowanych założeń w przedmiotowych dokumentach zwiększy szanse, że 

będą one realnie wdrażane w powiecie.  

b. na poziomie gminy należy dążyć do stworzenia gminnego programu aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, a następnie zadbać o jego 

włączenie do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

14. Zaproponowane elementy składowe projektów lokalnych zostały ocenione, jako 

odpowiednie, stwarzające realne szanse na aktywizację osób z niepełnosprawnością z 

terenów wsi i małych miast – Stanowią one szeroki i zróżnicowany katalog instrumentów.  

a. Za szczególnie wartościowe uznano uwzględnienie w projektach lokalnych działań z 

zakresu aktywizacji społecznej skierowanych do beneficjentów wsparcia oraz do 

otoczenia rodzinnego i pracodawców. Tego rodzaju podejście nie jest powszechne w 

projektach realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

b. W przypadku działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością oraz ich 

otoczenia rodzinnego zaproponowano jedynie drobne modyfikacje tj. zapewnienie 

opieki nad dziećmi na czas szkolenia beneficjenta, działania integracyjne dla osób z 

niepełnosprawnością i ich otoczenia rodzinnego, czy rezygnacja z grupowych porad 

prawnych na rzecz indywidualnych.   

c. Odnośnie działań oferowanych pracodawcom, uznano że powinny one zostać 

zmodyfikowane. 

Rekomendacje: 

Ad.14.c. - Zaproponowany w Programie „Postaw na pracę” katalog działań skierowanych 

na aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością powinien zostać 

zmodyfikowany w zakresie uczestnictwa pracodawców w całym procesie. Są oni kluczowym 

podmiotem, szczególnie na ostatnim etapie działań projektowych. To od nich zależy, czy 

osoby z niepełnosprawnością wejdą na rynek pracy. Należy poznać ich potrzeby i 

oczekiwania, aby właściwie przygotować projekt lokalny. Jednocześnie samo zaangażowanie 

pracodawców może być bardzo  trudne.  

Dlatego należy: 

 zapewnić pracodawcom realne wsparcie w całym procesie zatrudnienia - 

m.in. może ono dotyczyć prowadzenia księgowości oraz rozliczania SODiR115.  

 postawić na bezpośrednie kontakty z pracodawcami i zrezygnować ze 

szkolenia e-learnigowego; 
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 wyposażyć ich w niezbędną wiedzę na temat zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością; 

 wypracować wraz z partnerstwem lokalnym i przedstawić im bardzo 

dokładnie korzyści, jakie mogą odnieść, szczególnie te finansowe; 

 zapoznać pracodawców ze specyfiką zatrudniania osób z 

niepełnosprawnością, m.in. uwrażliwić na konieczność częstszego zwalniania 

do domu ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia pracownika oraz 

wyposażyć w wiedzę, jak należy reagować np. w przypadku napadu epilepsji 

etc. 

15. E-konsultacje przyniosły wyniki pokazujące, że wiele działań z zakresu aktywizacji 

zawodowej osób z niepełnosprawnością obecnie nie jest powszechnie stosowanych na 

terenach wsi oraz małych miast. Szczególnie niepokojące jest to, że zdaniem 64% 

uczestników e-konsultacji nie jest opracowywany i wdrażany wraz z osobą niepełnosprawną 

Indywidualny Program Działania (IPD). Tym samym znaczna część podejmowanych działań, 

dotyczących aktywizacji zawodowej, nie ma charakteru zindywidualizowanego. W efekcie nie 

są one w pełni dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, co ma negatywny 

wpływ na ich skuteczność.  

Wyniki te potwierdzają zasadność oraz potrzebę wdrażania Programu „Postaw na pracę” na 

terenach wsi oraz małych miast, ponieważ jednym z jego głównych założeń jest 

indywidualizacja oferowanego wsparcia osobom z niepełnosprawnością w oparciu o IPD.  

 


