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Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

– Model Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Program „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych”, 

realizowany przez Fundację Aktywizacja (dawniej Fundację Pomocy Matematy-

kom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo), promujący zatrudnienie oraz roz-

wój umiejętności umożliwiających efektywne radzenie sobie z problemami na 

rynku pracy, pełni szczególną rolę w środowisku osób niepełnosprawnych.

Działania Programu oparte są na Standardach Usług oraz Modelu Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, a jego geneza sięga 1997 r., 

kiedy Fundacja – jako pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa realizująca 

usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych – połączyła szkolenia podno-

szące kwalifikacje zawodowe z grupami wsparcia i doradztwem indywidual-

nym. Działania z zakresu kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych ewoluowały, a od roku 2004 realizowane są przez kolejno 

powstające Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. 

Doświadczenie zdobyte podczas ich realizacji pozwoliło nadać im profesjonalną 

i wystandaryzowaną formę, umożliwiając prowadzenie usług o jednakowej jako-

ści przez wszystkie Centra.

Nadrzędnymi zasadami realizowanymi przez Centra są kompleksowość i ciągłość. 

Ciągłość oznacza stały i otwarty dostęp do oferowanych usług. Kompleksowość 

oparta jest na możliwości korzystania z następujących rodzajów wsparcia: 

• specjalistycznego poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego,

• szkoleń, 

• pośrednictwa pracy.

Skuteczność działań prowadzonych przez Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodo-
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wej Osób Niepełnosprawnych zapewniają dodatkowo takie czynniki, jak: możli-

wość objęcia wsparciem osób niepełnosprawnych z terenu całej Polski, a także 

kierowanie usług do całego otoczenia osób niepełnosprawnych. Obecnie Fun-

dacja prowadzi następujące Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Nie-

pełnosprawnych, które wspierają osoby niepełnosprawne, ich rodziny, środowi-

sko instytucjonalne oraz pracodawców:

1. Centrum w  Białymstoku – działające na terenie województwa podlaskiego 

i warmińsko-mazurskiego;

2. Centrum w  Bydgoszczy – działające na terenie województwa kujawsko-

-pomorskiego i pomorskiego;

3. Centrum w Łodzi – działające na terenie województwa łódzkiego i świętokrzyskiego;

4. Centrum w Opolu – działające na terenie województwa opolskiego i śląskiego;

5. Centrum w  Poznaniu – działające na terenie województwa wielkopolskiego 

i zachodniopomorskiego;

6. Centrum w Rzeszowie – działające na terenie województwa podkarpackiego 

i małopolskiego; 

7. Centrum w Warszawie – działające na terenie województwa mazowieckiego 

i lubelskiego;

8. Centrum we Wrocławiu – działające na terenie województwa dolnośląskiego 

i lubuskiego. 
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Usługi realizowane przez Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych

Efektywne poszukiwanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne uzależ-

nione jest od kompleksowości usług, które składają się na Model Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, realizowany przez Centra. 

Wielowymiarowość proponowanego wsparcia pozwala na podniesienie kon-

kurencyjności na rynku pracy poprzez rozwijanie wśród osób niepełnospraw-

nych umiejętności poszukiwania zatrudnienia oraz uczestnictwo w kursach 

i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Przyczynia się również do 

stałego bądź względnie stałego utrzymania zatrudnienia. Realizacji tych celów 

służą następujące działania Centrów:

1. poradnictwo – prowadzone przez doradcę zawodowego, psychologa oraz 

prawnika, umożliwiające efektywne poruszanie się po rynku pracy;

2. szkolenia – obejmujące warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty 

prawne, szkolenia zawodowe oraz podstawowe i zaawansowane szkolenia 

komputerowe realizowane w formie stacjonarnej i zdalnej, wzmacniające 

konkurencyjność osób niepełnosprawnych na rynku pracy;

3. pośrednictwo pracy – profesjonalne, a zarazem praktyczne wsparcie 

w poszukiwaniu zatrudnienia. 

Wszystkie działania ukierunkowane są na podniesienie kompetencji  

(osobistych i zawodowych) osób z niepełnosprawnością. Prowadzą do zwięk-

szenia ich atrakcyjności w oczach pracodawców i przygotowują do zaistnienia 

na rynku pracy.

2
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2.1 Poradnictwo

Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizują 

następujące rodzaje poradnictwa:

• poradnictwo zawodowe – wyznacza szczegółowy zakres wsparcia osoby 

niepełnosprawnej usługami realizowanymi przez Centrum (Indywidualny 

Plan Działania) oraz pomaga w określeniu edukacyjno-zawodowej ścieżki 

rozwoju, przygotowaniu bilansu osobistego, rozwoju umiejętności efek-

tywnego poruszania się po rynku pracy;

• poradnictwo prawne – ma na celu pomoc w rozwiązywaniu zaniedba-

nych przez osoby niepełnosprawne sprawach urzędowych, wspieranie 

w rozwiązywaniu problemów prawnych, pomoc w pisaniu pism proce-

sowych do urzędów/sądów, przygotowywaniu odwołań od decyzji sądu 

w niekorzystnych dla klienta rozstrzygnięciach sądowych;
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• poradnictwo psychologiczne – zadaniem doradcy psychologa jest 

pomoc osobom niepełnosprawnym w określeniu sposobów/metod 

rozwiązania problemów utrudniających aktywizację zawodową, tj. prze-

łamywanie barier psychologicznych wynikających z niskiej samooceny, 

utrudniających aktywne zaangażowanie się w proces usamodzielniania, 

pokonywanie barier psychologicznych związanych z niepełnosprawno-

ścią i lęków dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej, utrzymanie 

postawy aktywizacyjnej – chęci dokształcania i poszukiwania pracy.

Konsultacje z doradcami mają charakter grupowych lub indywidualnych spot- 

kań (doradztwo stacjonarne) oraz zdalnych konsultacji telefonicznych lub 

e-mailowych (co jest szczególnie istotne w przypadku osób z poważną nie-

pełnosprawnością ruchową lub osób mających problemy z wyjściem z domu).

Konsultacje doradcy zawodowego, prawnika, psychologa, doradcy ds. aktywizacji

3000

4000

5000

6000

7000

2009 2010 2011 2012

6124

57975870

3421



Usługi realizowane w Centrach Edukacji
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych



Usługi realizowane w Centrach Edukacji
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych



10

2.2 Szkolenia

Szkolenia organizowane przez Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych dostosowane są do indywidualnych potrzeb osób niepeł-

nosprawnych oraz sytuacji na rynku pracy. Aby umożliwić osobom niepełno-

sprawnym aktywne uczestnictwo oraz konkurencyjność w trakcie poszukiwa-

nia i podejmowania zatrudnienia, Centra realizują następujące rodzaje szkoleń:

• warsztaty umiejętności społecznych – wspomagające osoby niepełno-

sprawne w poszukiwaniu pracy poprzez rozwijanie umiejętności aktywne-

go poszukiwania pracy oraz umiejętności miękkich; np.: „Aktywne poszu-

kiwanie pracy”, „Autoprezentacja – rozmowa kwalifikacyjna”, „Zarządzanie 

sobą w czasie i planowanie”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Kreatywność”;

• warsztaty prawne – pozwalające nabywać wiedzę prawną przydatną 

w trakcie poszukiwania pracy oraz po podjęciu zatrudnienia, pomagają 

w interpretacji obowiązujących przepisów prawa oraz w zrozumieniu za-

sad funkcjonowania urzędów i instytucji publicznych; np.: „Prawne aspekty 

prowadzenia działalności gospodarczej”, „Prawo pracy dla osób niepełno-

sprawnych”, „Prawa pacjenta”;

• szkolenia zawodowe – ułatwiające nabywanie wiedzy i umiejętności uni-

wersalnych na wielu stanowiskach pracy i przyczyniające się do wzrostu 

potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych; np.: „Język angielski”, 

„Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy”, „Pracownik działu kadr 

i finansów”, „III sektor Twoją szansą”;

• szkolenia komputerowe – rozwijające kompetencje w zakresie posługi-

wania się nowoczesnymi technologiami telekomunikacyjno-informatycz-

nymi na dwóch poziomach: 

• podstawowym – „Obsługa komputera i Internetu”, „Excel – poziom pod-

stawowy”, „Word – poziom podstawowy”, „Przygotowanie do zdobycia 

certyfikatu ECDL Core”;
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• zaawansowanym – „Tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS”, 

„Obsługa komputera z systemem Linux”, „Grafika komputerowa (w opar-

ciu o program ADOBE)”;

• szkolenia e-learningowe – realizowane na odległość oraz wspierające 
proces tradycyjnego nauczania, z wykorzystaniem sieci komputero-
wej i Internetu; np. „ECDL – postawy”, „Adobe”, „e-firma – wykorzysta-
nie narzędzi komputerowych i  Internetu w  małej firmie”, „Promocja 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Doświadczenie Fundacji w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii 

komunikacyjno-informacyjnych pozwoliło Centrom Edukacji i Aktywizacji Za-

wodowej Osób Niepełnosprawnych wyspecjalizować się w wykorzystywaniu 

nowoczesnych technologii w edukacji i aktywizacji. Programy edukacyjne re-

alizowane są w systemie stacjonarnym, zdalnym (e-learning) oraz mieszanym 

(blended learning). 

Szkolenia – liczba godzin szkoleń zawodowych oraz komputerowych
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2.3 Pośrednictwo pracy

W ramach Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnospraw-

nych funkcjonują certyfikowane Agencje Zatrudnienia, które od wielu lat do-

skonalą narzędzia tak, aby wprowadzać na otwarty rynek pracy jak największą 

liczbę osób niepełnosprawnych. Realizacji tych celów służą następujące dzia-

łania:

• wnikliwa analiza potrzeb osób niepełnosprawnych poszukujących zatrud-

nienia

• oraz indywidualny dobór ofert pracy w czasie spotkań ze specjalistą ds. po-

średnictwa pracy;

• pozyskiwanie ofert pracy oraz dopasowywanie ich do poszczególnych 

klientów, z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia;

• pośredniczenie między osobą poszukującą pracy a pracodawcą (wysyłanie 

dokumentów aplikacyjnych do pracodawców, wspieranie procesu zatrud-

nienia);

• inicjowanie spotkań pracodawców i przyszłych pracowników;

• dostarczanie pracodawcom informacji na temat korzyści wynikających z za-

trudnienia osób niepełnosprawnych (w tym uczestnictwo w lokalnych tar-

gach pracy);

• prowadzenie procesu rekrutacji pracowników.

Specjaliści do spraw pośrednictwa pracy są w stałym kontakcie (osobistym, te-

lefonicznym i mailowym) z pracodawcami oraz osobami poszukującymi pracy 

(sprawdzają aktualność pozyskanych ofert pracy oraz weryfikują, którzy z reko-

mendowanych pracowników uzyskali zatrudnienie).
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Kim jesteśmy

Fundacja Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niesprawnym Ruchowo) od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodo-

wą osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i in-

formatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Infor-

matycznym. Stąd wywodzi się jej pierwotna nazwa oraz stosowanie nowoczesnych 

technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja pomaga oso-
bom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od 
ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski.
Zespół Fundacji to ponad stu pracowników zatrudnionych w ośmiu Centrach Edu-

kacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, około 30% kadry stanowią 

osoby niepełnosprawne. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego 
(OPP). Prowadzi również działalność gospodarczą, z której cały zysk przeznaczany 

jest na działania statutowe. Tym samym każda z firm, która kupuje usługi Fundacji, 

przyczynia się do zwiększenia skali pomocy i rozwoju projektów, z których osoby 

z niepełnosprawnością mogą korzystać bezpłatnie.

Jak pomagamy

Osoby z niepełnosprawnością korzystające z pomocy Fundacji otrzymują wielowy-

miarowe wsparcie, w tym możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodo-

wych. Dzięki właściwemu doborowi szkoleń oraz indywidualnej ścieżce doradczej 

(obejmującej cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych) Pod-

opieczni Fundacji są dobrze przygotowywani do powrotu na rynek pracy lub zaist-

nienia na nim. 

Fundacja pomaga również przedsiębiorcom znaleźć odpowiednich pracow-

ników oraz doradza, jak uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń oraz na przystosowanie 

stanowisk pracy zatrudnianych osób z niepełnosprawnością.
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Współpraca z sektorem prywatnym

Partnerem wspierającym Fundacji jest firma Microsoft Polska. Współpraca 

trwa od 1993 r. Szczególnym wyrazem zaufania i uznania było przekazanie 

przez Microsoft w 2008 r. oprogramowania o łącznej wartości 10 mln USD 

(oprogramowanie to Fundacja bezpłatnie użyczyła publicznym centrom do-

stępu do Internetu, tzw. e-Centrom). Fundacja współpracuje również z firmą 

Oracle Polska, z którą obecnie przygotowuje kolejny projekt szkoleniowy. 

Z naszych usług skorzystały m.in. Leroy Merlin, AXA Direct, Ecorys Polska sp. 

z o.o. oraz sieć hipermarketów Simply.
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