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WSTĘP

Proces aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-

nych jest trudny i wielopłaszczyznowy. Wymaga znajomości za-

równo zagadnień zdrowotnych, społecznych i psychologicznych 

osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, jak i śro-

dowiska społecznego oraz dynamiki rynku pracy. Złożoność tej 

problematyki rodzi fundamentalne pytanie: jak wspierać osobę nie-

pełnosprawną, aby aktywnie mogła funkcjonować w otaczającym 

ją świecie? Pytanie to od wielu lat stawiają sobie organizacje i insty-

tucje wspierające środowisko niepełnosprawnych. W gronie tym 

jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo. Na to pytanie nie ma jednak jednej odpowiedzi. Każdy 

człowiek jest indywidualnością, ma specyficzną sytuację, zasoby 

i ograniczenia. Stąd wniosek, że każdego należy traktować indywi-

dualnie: pomóc znaleźć właściwą ścieżkę i dobrać najefektywniej-

sze metody działania. 

Publikacja jest próbą usystematyzowania wiedzy i doświad-

czeń, jakie nasza Fundacja zdobyła przez 22 lata działalności na 

polu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

W publikacji nie ma gotowej recepty, jest za to opis działań, które 

realizowane razem tworzą modelowe podejście do problemu jakim 

jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

W ten sposób chcemy podzielić się wypracowanymi rozwiązania-

mi z osobami, które w swojej pracy zawodowej stykają się z proble-

mem niepełnosprawności, pokazać jak można planować, systema-

tyzować, ewaluować i realizować działania na rzecz tej grupy. Je-

śli te informacje nie są nowością, warto przeczytać publikację aby 

poznać działania, praktyczne porady, narzędzia, case study, i być 

może zainspirować się do dalszych działań.

.
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Dla zewnętrznego obserwatora niepełnosprawność jest utrudnieniem samym w sobie, jednak 

przez osobę niepełnosprawną nie zawsze jest interpretowana jako utrudnienie – czasem jako natu-

ralny stan egzystencji. Wśród form pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym w świadomości 

otoczenia zwykle przeważa potrzeba wsparcia finansowego lub rzeczowego oraz ułatwienie dostę-

pu do opieki medycznej i rehabilitacji. Wskazywana jest też konieczność umożliwienia podjęcia pra-

cy (w tym dostosowanie warunków pracy), a także – chociaż rzadziej – zniesienia barier architekto-

nicznych, zapewnienie normalnego udziału w życiu społecznym, szkolenia (edukacji i rozwoju) oraz 

tworzenia instytucji, poradnictwa, prawa wspomagającego niepełnosprawnych 1. 

W świetle obowiązującej definicji zawartej w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, 

psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie 

ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej. 

Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych, z grudnia 2002 roku wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności: 

  znaczny stopień niepełnosprawności – odnosi się do osoby z naruszoną sprawnością organizmu, nie-

zdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej w celu 

pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdol-

nością do samodzielnej egzystencji;

  umiarkowany stopień niepełnosprawności – odnosi się do osoby z naruszoną sprawnością organi-

zmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wyma-

gającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;

  lekki stopień niepełnosprawności – odnosi się do osoby o naruszonej sprawności organizmu powo-

dującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, 

jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fi-

zyczną, lub mającej ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomo-

cy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Struktura populacji osób niepełnosprawnych (wg stopnia niepełnosprawności) w wieku 16 lat 

i więcej (Narodowy Spis Powszechny 2002 – ostatnie pełne dane), przedstawia się następująco:

1  Zob. P. Boryszewski, Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych na przykładzie 10 wybranych gmin w Polsce, Warszawa 2007, 
s. 58-59.

1. DIAGNOZA SYTUACJI

łączna liczba 
osób niepeł-
nosprawnych

stopień niepełnosprawności

znaczny umiarkowany lekki nieustalony

liczba % liczba % liczba % liczba %

4.315.045 1.064.844 24,68 1.426.665 33,06 1.571.661 36,42 251.875 5,84
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Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w Polsce są schorzenia układu krążenia, narzą-

dów ruchu oraz schorzenia neurologiczne 2. Wg danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Nie-

pełnosprawnych osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu stanowią w Polsce niemal połowę 

populacji osób niepełnosprawnych (46,1 proc.). 

Osoby niepełnosprawne wg grup niepełnosprawności w roku 2004 (w procentach)

 25,0% 29,5% 13,9% 46,10% 48,9% 26,2% 7,9% 29,0%

 upośledzenie umysłowe  uszkodzenia narządu wzroku  uszkodzenia narządu słuchu  uszkodzenia narządu ruchu

 schorzenia układu krążenia  inne schorzenia  schorzenia psychiczne  schorzenia neurologiczne

Wykształcenie osób niepełnosprawnych w roku 2010 (w procentach)

 6,6% 33,7% 30,3%

 wykształcenie wyższe  wykształcenie średnie  wykształcenie zawodowe

Osoby niepełnosprawne – wykształcenie wg BAEL 2010.

Chociaż osoby niepełnosprawne są wciąż znacznie gorzej wykształcone niż osoby sprawne, 

w ciągu ostatnich lat obserwuje się stopniowy wzrost udziału osób niepełnosprawnych z co najmniej 

średnim poziomem wykształcenia – do 33,7 proc. w 2010 roku (z poziomu 32,1 proc. w roku poprzed-

nim), a wśród osób w wieku produkcyjnym do 34,1 proc. (z poziomu 32,8 proc. w roku poprzednim). 

W 2010 roku wyraźnie wzrósł też udział osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształ-

cenie – do 6,6 proc., a wśród osób w wieku produkcyjnym – do 8,6 proc. (podczas gdy w roku 2009 

udziały te wynosiły odpowiednio 5,9 proc. i 5,1 proc.). Wykształcenie zasadnicze zawodowe posia-

dało 30,3 proc. osób niepełnosprawnych (wśród osób w wieku produkcyjnym – 39,4 proc.) 3.

2  Dane na podstawie biuletynu Osoby niepełnosprawne w Polsce podstawowe dane statystyczne, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych. Wykres sporządzono w oparciu o ww. biuletyn.

3 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach
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Osoby niepełnosprawne wg wybranych cech demograficznych w roku 2010 (w tysiącach) 4

Osoby niepełnosprawne wg aktywności ekonomicznej wg BAEL 2010.

Udział osób pracujących wśród osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w 2010 roku 

wynosił 14,5 proc., wśród osób w wieku produkcyjnym – 21,9 proc. Wskaźnik zatrudnienia osób 

sprawnych w wieku 15 lat i więcej oraz dla zbiorowości osób w wieku produkcyjnym wynosił odpo-

wiednio 54,7 proc. i 68,9 proc. W stosunku do 2006 roku udział pracujących osób niepełnosprawnych 

w wieku produkcyjnym wzrósł o 3,7 pkt. proc., zaś w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł o 0,5 pkt. 

proc. (podczas gdy osób sprawnych obniżył się o 0,3 pkt. proc.).

4  Dane na podstawie biuletynu Osoby niepełnosprawne w Polsce podstawowe dane statystyczne, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych. Wykres sporządzono w oparciu o ww. biuletyn. BAEL 2010.
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Ważne fakty z historii Fundacji

1990

1994-2005

1996

1997

1999-2007

2001

2002

2003

2004

2007

2008

2009

2010

Powołanie Fundacji Pomocy Matematykom 
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

– fundatorzy, to grupa matematyków 
i informatyków, Polska Akademia Nauk oraz 

Polskie Towarzystwo Informatyczne  

Charytatywne Bale Informatyków – gościły 
corocznie przedstawicieli największych fi rm 
informatycznych i przedstawicieli środowiska 
informatyków, skupiając się na pozyskaniu 
funduszy na działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych    

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej – pionierski 
program mający na celu aktywizację zawodową 

Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich dla redaktor naczelnej 

Krystyny Karwickiej-Rychlewicz za gazetę 
internetową „Kurier IdN”

Fundacja rozpoczyna prowadzenie jednej 
z pierwszych pozarządowych Agencji 
Pośrednictwa Pracy

Inauguracja Programu e-Centra  

Program e-Centra zostaje wyróżniony 
podczas E-skills week pod patronatem 

Komisji Europejskiej

Pierwszy portal dla osób niepełnosprawnych 
„Internet dla Niepełnosprawnych”

„Kurier IdN”, pierwsza gazeta internetowa 
skierowana do środowiska niepełnosprawnych

Nagroda Tele@ przyznana przez organizację 
Fuga Mundi w kategorii „Innowacje 
w Edukacji i Pracy”

Powstaje Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
w Warszawie

Początek projektu, w wyniku którego 
powstają 404 Centra Kształcenia 

na Odległość na Wsiach  

W Opolu i Białymstoku powstają Centra 
Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych

Krzysztof Markiewicz, twórca IdN i przewod-
niczący Zarządu Fundacji, otrzymuje nagrodę 

Billa Gatesa, w uznaniu dla znaczenia 
społecznego i innowacyjności portalu Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku 

Publicznego (OPP)



11

2. MODELOWE WSPARCIE 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

– TEORIA I PRAKTYKA
Określają nas cztery hasła: niepełnosprawni, ciągłość działania, ICT i OPP. 

Niepełnosprawni – ponieważ to właśnie do nich kierujemy swoje działania, wspieramy ich 

dążenia do samorealizacji, rozwoju oraz aktywności zawodowej i społecznej. 

Ciągłość – ponieważ istniejemy od ponad 22 lat, zdobywając wiedzę, rozwijając się i poszerza-

jąc zakres oferowanej przez nas pomocy, a także dlatego, że prowadzimy ciągłe usługi niezależnie od 

realizowanych projektów, co daje beneficjentom poczucie ciągłego ale i stabilnego wsparcia.

ICT – ponieważ opieramy nasze działania o technologie informacyjno-komunikacyjne, wyko-

rzystujemy ICT jako narzędzie komunikacji z beneficjentami oraz uczymy kompetencji w tym za-

kresie, aby mogli realizować swoje cele pomimo ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. 

Organizacja Pożytku Publicznego – ponieważ działamy dla pożytku społecznego, dzięki lu-

dziom i dla ich dobra.

Fundacja udoskonalała swój model działania przez lata. Prowadzone przez nas Centra Edu-

kacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnoprawnych działają w oparciu o wypracowany na pod-

stawie kilkunastoletnich doświadczeń model kompleksowego wsparcia w procesie aktywizacji za-

wodowej i społecznej. Geneza modelu sięga 1997 roku, kiedy po raz pierwszy połączyliśmy kursy 

podnoszące kwalifikacje w zakresie obsługi komputera i Internetu z grupami wsparcia oraz doradz-

twem indywidualnym. W ten sposób Fundacja stała się prekursorem modelu opartego na trzech fi-

larach: szkoleniach, doradztwie i pośrednictwie pracy. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyj-

no-komunikacyjnych (ICT) jesteśmy w stanie objąć swoją pomocą niepełnosprawnych bez względu 

na miejsce zamieszkania. Przez lata zdobyliśmy doświadczenie w skutecznej pomocy w pokony-

waniu barier, z jakimi mierzy się ta grupa. Przy tym ponad połowę zespołu Fundacji stanowią oso-

by niepełnosprawne, które pomagają klientom odnosząc się do własnych doświadczeń. W chwili 

obecnej nasze działania ogniskują się wokół aktywizacji zawodowej. Realizujemy je w ramach pro-

gramu Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
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Czym jest CEiAZON?
CEiAZON, to skrót od Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Jest to 

program, który realizujemy od 2004 roku. Prowadzimy obecnie trzy Centra: w Warszawie, Opolu i Bia-

łymstoku. Oferują one osobom niepełnosprawnym kompleksowe wsparcie w procesie aktywizacji za-

wodowej poprzez doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy. Prowadzimy także działania ukierunko-

wane są na aktywizację społeczną.

CEiAZON krok po kroku
Nadrzędną zasadą realizowaną przez CEiAZON jest kompleksowość i ciągłość. Prowadzimy kom-

pleksowe, wielowymiarowe działania dostosowując je do potrzeb każdego klienta zgodnie z wypra-

cowanym wspólnie z nim Indywidualnym Planem Działania. Pracujemy w systemie ciągłym, co ozna-

cza stały i otwarty dostęp do usług oferowanych dla osób niepełnosprawnych.

Doradztwo

Doradca zawodowy zaczyna pracę od analizy indywidualnych potrzeb i oczekiwań zgłaszającej się 

do nas osoby. Określa kompetencje zawodowe, potrzeby związane z rozwojem kariery i podniesie-

Kadra merytoryczna Fundacji w 2011 roku

doradcy 
ds. aktywizacji 

– 6 osób

psycholodzy 
– 7 osób

doradcy zawodowi 
– 8 osób

trenerzy i specjaliści z zakresu IT
 – 12 osób

prawnicy 
– 3 osoby

trenerzy/doradcy z zakresu: przedsiębiorczości, 
księgowości i spółdzielczości socjalnej, 
pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych 
ze środków UE, działania III sektora – 19 osób

specjaliści ds. pośrednictwa 
pracy i współpracy 

z pracodawcami – 4 osoby

koordynatorzy 
– 7 osób



niem kwalifikacji. W ten sposób powstaje Indywidualny Plan Działania (IPD), wyznaczający ścieżkę 

aktywizacyjną, z uwzględnieniem niezbędnych szkoleń, warsztatów, różnych rodzajów doradztwa 

oraz procesu pośrednictwa pracy. 

Wśród naszych pracowników znajdują się prawnicy, psycholodzy oraz doradcy wspomaga-

jący rozwój zawodowy. Pomagają oni w określeniu ścieżki kariery i obszarów aktywności zgod-

nych z kompetencjami i możliwościami poszczególnych osób. Służą wsparciem w przygotowaniach 

do procesu poszukiwania pracy oraz w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Specjaliści w zakresie 

prawa i aktywizacji pomagają w kwestiach dotyczących dofinansowań, ulg i uprawnień, jakie moż-

na uzyskać z tytułu niepełnosprawności, oraz w rozwiązywaniu problemów o charakterze prawnym. 

Osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą liczyć na informacje na temat możliwości i procedur 

wystąpienia o pomoc socjalną. 

Ważnym aspektem aktywizacji zawodowej jest gotowość do zmierzenia się z nowymi wy-

zwaniami. Psycholodzy wspierają naszych klientów w przygotowaniach do powrotu na rynek pracy 

lub rozpoczęciu kariery zawodowej. Pomagają też w radzeniu sobie z różnymi negatywnymi konse-

kwencjami niepełnosprawności. 

Szkolenia
Oferta bezpłatnych kursów proponowanych przez Fundację jest stale poszerzana, tak aby jak naj-

lepiej odpowiadała na potrzeby rynku pracy. Specjalizujemy się w szkoleniach uczących obsłu-

gi komputera i Internetu oraz przygotowujących do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Kom-

puterowych. Organizujemy kursy zawodowe z różnych dziedzin np. księgowości, grafiki kompute-

rowej. Prowadzimy warsztaty umiejętności miękkich: autoprezentacji, kreatywności, zarządzania 

sobą w czasie. 

Pośrednictwo pracy
Podjęcie pracy, to podstawa samorealizacji i samodzielności życiowej. Pomagamy znaleźć odpo-

wiednie oferty zarówno tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i tym, którzy chcą posta-

wić kolejny krok na ścieżce rozwoju zawodowego. Ale aktywność naszego działu pośrednictwa, to 

nie tylko pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy, stażu lub wolontariatu, ale też wsparcie 

w całym procesie rekrutacyjnym – przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i skompletowaniu do-

kumentów aplikacyjnych. Pomagamy też pracodawcom w znalezieniu niepełnosprawnych pracow-

ników o kwalifikacjach i predyspozycjach najlepiej dopasowanych do wymagań. Proponujemy do-

radztwo dotyczące ulg i uprawnień z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Technologie informacyjno- komunikacyjne (ICT) 

Szczególną wagę przywiązujemy do technologii informacyjno-

-komunikacyjnych (ICT). Usługi doradztwa i pośrednictwa pracy odbywają 

się w formie stacjonarnej i zdalnej (przy pomocy telefonu i Internetu), a duża 

część szkoleń dostępna jest w formie e-learningowej. Dzięki temu redukuje-

my trudności i koszty wynikające z konieczności dojazdów.

Technologie komputerowe to też główny przedmiot naszych szkoleń. 

Dzięki kompetencjom ICT klienci Fundacji zyskują możliwość pracy zdal-

nej. Dla osób, którym rodzaj i stopień niepełnosprawności utrudnia funk-

cjonowanie w środowisku zawodowym lub tych, których miejsce zamieszka-

nia jest odległe od potencjalnego pracodawcy, jest to niepowtarzalna szansa 

na uczestnictwo w rynku pracy.
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Inne działania

Aktywizacja społeczna i kulturalna

Prowadzimy warsztaty artystyczne, 

zajęcia integracyjne, organizujemy 

wspólne wyjścia do kina, teatru 

i muzeum. Ogłaszamy konkursy 

plastyczne, fotograficzne i literackie, 

dzięki którym motywujemy osoby 

niepełnosprawne do rozwijania 

warsztatu artystycznego. Na terenie 

Warszawy działa Komisja 

Podopiecznych, która pomaga 

przede wszystkim tym osobom, 

którym zdrowie nie pozwala na 

kontynuowanie pracy zawodowej. 

Otrzymują one pomoc socjalną 

i żywnościową. Tradycją stało 

się też organizowanie spotkań 

wigilijnych i wielkanocnych. 

Ten szczególny czas spędzamy 

wspólnie, w gronie osób od lat 

związanych z Fundacją.

2511

Skalę naszych działań określają liczby

osób skorzystało z indywidualnych  

konsultacji obejmujących doradztwo 

zawodowe, psychologiczne, prawne 

oraz aktywizacyjne.
osób znalazło pracę.

osób skorzystało z bogatej oferty szkoleń: IT na poziomie 

podstawowym i zaawansowanym; zawodowych 

(profesjonalny pracownik biurowy, pracownik działu 

kadr i finansów i inne); psychoedukacyjnych i prawnych 

oraz innych szkoleń zawodowych dopasowanych 

do indywidualnych potrzeb.

5757
185
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2.1 Doradztwo 
Doradztwo, to proces, w którym doradca i klient pracują wspólnie, aby radzący się mógł osiągnąć 

coraz lepsze zrozumienie samego siebie i/lub wiedzę o interesującym go obszarze. Doradztwo ma 

na celu usamodzielnienie się klienta, tak aby był w stanie bardziej realnie wybrać, zmienić się lub 

przystosować się 5.

Doradca jest specjalistą w danej dziedzinie np. prawnikiem, psychologiem czy doradcą zawo-

dowym, który posiada doświadczenie, odpowiednie wykształcenie oraz wiedzę i umiejętności prak-

tyczne, jak również kompetencje osobiste niezbędne w pracy z klientami. Doradztwo może mieć 

formę indywidualnych spotkań z klientami albo zajęć grupowych. 

Jak to robimy w CEiAZON?
Wśród naszych pracowników znajdują się prawnicy, psycholodzy oraz doradcy wspomagający roz-

wój zawodowy naszych niepełnosprawnych klientów. Pomagają oni w określeniu ścieżki kariery 

i obszarów aktywności zgodnych z kompetencjami i możliwościami poszczególnych osób. Słu-

żą wsparciem w przygotowaniach do procesu poszukiwania pracy oraz w tworzeniu dokumentów 

aplikacyjnych. Specjaliści w zakresie prawa i aktywizacji pomagają w kwestiach dotyczących dofi-

nansowań, ulg i uprawnień, jakie można uzyskać z tytułu niepełnosprawności, oraz w rozwiązywa-

niu problemów o charakterze prawnym. Osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą liczyć na in-

formacje na temat możliwości i procedur wystąpienia o pomoc socjalną. Ważnym aspektem akty-

wizacji zawodowej jest gotowość do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Psycholodzy wspierają 

naszych klientów w przygotowaniach do powrotu na rynek pracy lub rozpoczęciu kariery zawodo-

wej. Pomagają też w radzeniu sobie z różnymi negatywnymi konsekwencjami niepełnosprawności. 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące standardów oraz przebiegu konsultacji dorad-

czych prowadzonych w Fundacji.

Zasady udzielania konsultacji doradczych
Każdy rodzaj doradztwa musi opierać się na kilku zasadach6:

  Poufność:

– porady udzielane są w warunkach i na zasadach pełnej poufności;

–  warunki lokalowe oraz sposób świadczenia usług pozwalają na udzielanie porad w warunkach po-

ufności;

– sposób przechowywania dokumentacji uniemożliwia dostęp do niej osobom niepowołanym;

–  osobom trzecim nie są udzielane informacje na temat prowadzonych spraw oraz klientów bez ich 

uprzedniej zgody;

–  za zgodą klienta dopuszczalna jest konsultacja merytoryczna danej sprawy z innymi organizacja-

mi lub specjalistami w danej dziedzinie, z tym, że konsultacja taka powinna odbywać się w sposób 

uniemożliwiający identyfikację klienta, chyba że zachowanie tego warunku mogłoby wpłynąć na 

jakość konsultacji.

   Rzetelność:

– porady udzielane są w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący;

–  porady udzielane są na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego, po jego pełnym 

przeanalizowaniu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5  Podstawy definicji z książki R. Parzęckiego, Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym, Włocławek 1999.

6  Zasady opracowane na podstawie Standardów poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez organizacje pozarządowe m.st 
Warszawy (aktualizacja 2010 r.) www.poradnictwo.waw.pl 



–  porada musi być przekazana w sposób zrozumiały i dostosowany do możliwości percepcyjnych 

klienta.

 Profesjonalizm:

–  porady udzielane są przez osoby kompetentne, przygotowane do prowadzenia sprawy zarówno me-

rytorycznie, jak i metodologicznie;

–  w razie potrzeby, a zwłaszcza w trudnych lub skomplikowanych sprawach, osoba udzielająca pora-

dy konsultuje się z innym specjalistą w danej dziedzinie, z zachowaniem zasady poufności;

–  każda osoba udzielająca informacji oraz porad powinna stale podnosić swoje kwalifikacje.

 Samodzielność klienta:

–  porady udzielane są z poszanowaniem autonomii klienta, w sposób mobilizujący klienta do możli-

wie najszerszej aktywności i samodzielności;

–  osoba udzielająca porad przedstawia możliwe rozwiązania problemu i ich konsekwencje, uwzględnia-

jąc zarówno zalety, jak i wady poszczególnych rozwiązań, nie podejmuje jednak decyzji za klienta;

–  doradca zachęca klienta, w miarę jego możliwości, do aktywności i mobilizuje go do samodzielne-

go działania w rozwiązywaniu sprawy.

Miejsce udzielania konsultacji 

Pierwszym wymaganiem dotyczącym miejsca udzielenia porad, jest jego dostępność dla osób nie-

pełnosprawnych. Powinny mieć do niego łatwy dostęp osoby poruszające się na wózkach inwalidz-

kich lub o kulach, osoby mające problemy ze wzrokiem itp. Dodatkowo miejsce to powinno być wy-

posażone w toalety dostępne dla ww. grup osób, uwzględniające odpowiednie wymiary, wysokość 

poręczy, klamek i sposoby otwierania drzwi. Z drugiej strony ważne jest, aby pomieszczenie za-

pewniało doradcy oraz klientowi możliwość zachowania prywatności i poufności rozmowy, ponie-

waż poruszanie prywatnych tematów stanowi dla klienta sytuację stresującą.

2.1.1 Doradztwo 
zawodowe, w tym 
doradztwo aktywizacyjne

Większość osób niepełnosprawnych 

(86,9 proc.) 7 wskazuje chorobę lub 

niepełnosprawność jako główną 

przyczynę pozostawania bez pracy. 

Głównym problemem związanym 

z zatrudnieniem niepełnosprawnych 

jest obawa przed utratą renty 

w wyniku podjęcia pracy (co jest 

konsekwencją obowiązujących 

w Polsce regulacji prawnych) oraz 

niski poziom wykształcenia osób 

niepełnosprawnych w stosunku 

do osób bez orzeczenia, a także

7 GUS BAEL dane średnioroczne z 2010 roku.
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stereotypy społeczne, dotyczące tych osób. W doradztwie zawodowym dla osób z orzeczeniem 

istotne jest zdiagnozowanie możliwości psychofizycznych i predyspozycji zawodowych oraz ogra-

niczeń wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Ważne jest, aby pamiętać o zindywidualizowa-

nym podejściu, gdyż osoby z tym samym rodzajem niepełnosprawności mogą mieć różne możliwo-

ści i różne ograniczenia w aktywizacji zawodowej.

Jak to robimy w CEiAZON?

Pierwsza rozmowa
Doradca zaczyna pracę od analizy indywidualnych potrzeb i oczekiwań zgłaszającej się do nas oso-

by. Określa kompetencje zawodowe, potrzeby związane z rozwojem kariery i podniesieniem kwali-

fikacji. W ten sposób powstaje Indywidualny Plan Działania (IPD), wyznaczający ścieżkę aktywiza-

cyjną, z uwzględnieniem niezbędnych szkoleń, warsztatów, różnych rodzajów doradztwa oraz pro-

cesu pośrednictwa pracy. 

Doradcy zawodowi to współtowarzysze w procesie poszukiwania pracy. Pomagają ocenić 

posiadane predyspozycje, możliwości i aspiracje zawodowe. Następnie wspierają w wyborze opty-

malnej ścieżki kariery lub edukacji związanej z rozwojem zawodowym. Kolejnym krokiem jest przy-

gotowanie dokumentów aplikacyjnych i przekazanie wiedzy i umiejętności ułatwiających  porusza-

nie się po rynku pracy.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, można u nas skorzystać również z doradztwa aktywizacyjnego, 

które pomaga znosić życiowe bariery uniemożliwiające wejście na ścieżkę rozwoju zawodowego. 

Standard konsultacji z doradcą zawodowym
Konsultacja doradcza, to rozmowa klienta ze specjalistą – doradcą zawodowym, dotycząca akty-

wizacji zawodowej (poszukiwanie przez beneficjenta zatrudnienia, możliwości przekwalifikowania 

się, dokształcenia).

Cel konsultacji doradczej

1. Zebranie informacji dotyczących predyspozycji klienta i możliwości rozwoju zawodowego.

2.  Uzyskanie informacji pozwalających na zhierarchizowanie problemów klienta, które uniemożliwia-

ją mu podjęcie pracy czy przekwalifikowanie.

3. Ocena predyspozycji i możliwości zawodowych beneficjenta. Pod uwagę należy wziąć:

   przebieg dotychczasowego doświadczenia zawodowego,

     posiadane kwalifikacje, 

Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają pra-

wo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie 

może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W praktyce oznacza to, 

że każda osoba (bez względu na rodzaj posiadanego orzeczenia) 

może pracować. Osoby niepełnosprawne mogą wykonywać każ-

dy rodzaj pracy zgodny w ich wykształceniem, doświadczeniem 

i predyspozycjami psychofizycznymi. 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 
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 sytuację rodzinną i finansową,

 możliwości intelektualne, 

 ograniczenia spowodowane niesprawnością,

 umiejętności i nawyki interpersonalne,

 uzdolnienia i predyspozycje,

 zainteresowania.

Elementy rozmowy doradczej

  Przedstawienie się przez specjalistę beneficjentowi (imię nazwisko, specjalizacja – krótkie informa-

cje o zakresie kompetencji doradcy zawodowego). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest do-

puszczenie do udziału w konsultacji osoby trzeciej (opiekuna/rodzica beneficjenta/tłumacza języka 

migowego). 

  Nawiązanie kontaktu specjalisty z klientem – prośba o podanie danych osobowych klienta;

  Przedstawienie przez klienta problemu, z jakim zgłosił się na konsultacje.

  Zadanie pytań pomocniczych w celu ustalenia innych ewentualnych kwestii uniemożliwiających be-

neficjentowi podjęcie aktywności zawodowej.

  Ustalenie hierarchii problemów: określenie głównego problemu zawodowego oraz ewentualnie 

nadanie rang pozostałym.

  Opracowanie i przedstawienie „drogi” rozwiązania głównego problemu oraz ewentualnych proble-

mów towarzyszących. 

  Jeśli doradca widzi taką potrzebę, informuje klienta o możliwościach uzyskania wsparcia w rozwią-

zywaniu problemów dotyczących innych sfer, m.in. prawnych czy psychologicznych oferowanego 

przez pracowników Fundacji. Doradca może też skierować klienta do specjalistycznych placówek 

mogących pomóc w rozwiązaniu kwestii, którymi nasza organizacja się nie zajmuje, takich, jak pro-

blem bezdomności, przemocy domowej, problemów rodzinnych, alkoholizmu.

Stworzenie i omówienie indywidualnego planu działania (IPD) 
Indywidualny Plan Działania, to osobisty program poszukiwania pracy, wizji kariery i koniecznych 

etapów rozwoju na danym polu. Jest on przygotowywany przy współpracy beneficjenta z doradcą 

zawodowym (bądź pośrednikiem pracy, liderem Klubu Pracy, specjalistą ds. szkoleń). 

Formularz do tworzenia IPD składa się zwykle z kilku części: metryczkowej, dotyczącej wykształ-

cenia, kompetencji zawodowych oraz z planu drogi zawodowej. Doradca wraz z klientem wypraco-

wuje plan jego aktywizacji zawodowej. Formularz IPD podpisywany jest przez doradcę i klienta (kon-

takt osobisty) lub potwierdzany zdalne (w przypadku kontaktu telefonicznego i mailowego). W załącz-

niku nr 1.1 zamieszczony został przykładowy formularz IPD wraz z krótkim opisem dotyczącym jego 

wypełniania. Przedstawia on możliwości skorzystania z pomocy innych specjalistów udzielających 

konsultacji doradczych w Fundacji (jeśli rozpoznany został problem leżący poza zakresem doradztwa 

specjalisty rozmawiającego z klientem).

W ramach konsultacji określane są kolejne kroki, a także terminy spotkań dotyczące weryfi-

kacji działań klienta. Doradca może wraz z klientem przygotować dziennik aktywności (który stano-

wi część IPD) i umówić się z nim na monitorowanie pracy.

Kolejne konsultacje doradcze (w zależności od potrzeb klienta)
W ramach dalszych konsultacji klient, wspomagany przez doradcę zawodowego, wypracowuje 

komplet dokumentów aplikacyjnych (w tym portfolio zawodowe, CV i list motywacyjny), jak rów-

nież analizuje odbyte rozmowy kwalifikacyjne. Doradca zapoznaje klienta z metodami aktywnego 
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poszukiwania pracy i przygotowuje go do przejścia przez proces rekrutacyjny. W ramach tych dzia-

łań klient może ćwiczyć swoje umiejętności podczas symulacji rozmowy kwalifikacyjnej. Doradca 

pomaga również dostosować dokumenty aplikacyjne klienta do wymagań poszczególnych praco-

dawców. 

Podczas kolejnych konsultacji doradca monitoruje postępy i wspiera klienta w podejmowaniu 

kolejnych działań aktywizacyjnych.

W trakcie realizowanego przez Fundację w 2009 r. projektu „Gotowi do zmian” skie-

rowanego do niepełnosprawnych mieszkańców województwa mazowieckiego, podla-

skiego oraz opolskiego, miały miejsce spotkania doradcy zawodowego z beneficjenta-

mi w celu utworzenia dla nich Indywidualnych Planów Działania. Pomogły one zwe-

ryfikować początkowy wybór uczestników dotyczący ścieżki edukacyjnej przewidzia-

nej w projekcie. 

Zdarzały się sytuacje, gdy zgłaszający chęć uczestnictwa w kilkumiesięcznym cyklu szko-

leń kandydat zmieniał decyzję pod wpływem konsultacji z doradcą i decydował się wziąć 

udział w ścieżce przewidzianej dla osób chcących założyć własną działalność gospodar-

czą, a nie jak wcześniej planował – w cyklu zajęć dla osób pragnących pracować w organi-

zacjach pozarządowych. 

Indywidualne spotkanie uczestnika z doradcą zawodowym miało więc zasadniczy 

wpływ na rodzaj wsparcia beneficjenta przed jego przystąpieniem do szkoleń, a w kon-

sekwencji na skuteczność otrzymanej pomocy, a także na poziom satysfakcji z udzia-

łu w projekcie.

Warsztat pracy i narzędzia doradcy zawodowego 
Głównym narzędziem w pracy doradcy zawodowego jest rozmowa z klientem odbywająca sie oso-

biście bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Jest to najlepsza i najbardziej efektywna me-

toda, ułatwiająca nawiązanie relacji z klientem. 

Narzędziem służącym zebraniu szczegółowych informacji dotyczących sytuacji osobisto-za-

wodowej klienta oraz zaplanowania dalszej pracy, jest formularz Indywidualnego Planu Działania 

(IPD) – opisany powyżej.

W pracy doradcy może pomóc szereg testów diagnostycznych. Niektóre z nich można wyko-

nywać jedynie po uzyskaniu odpowiedniej licencji, część z nich może być wykorzystywania wyłącz-

nie przez osoby z wykształceniem psychologicznym. Wyniki testów należy interpretować indywidu-

alnie i brać pod uwagę inne, nieuwzględnione w teście zmienne dotyczące klientów, takie jak: zdol-

ności, wykształcenie, kwalifikacje oraz możliwości psychofizyczne klientów.

Testy często stosowane w pracy przez naszych doradców zawodowych, to:

  Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP),

  Test „Miasteczko zainteresowań zawodowych”,

  Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP).
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Dokumentacja doradcy zawodowego 
Podstawowa dokumentacja doradcy zawodowego to indywidualna karta doradztwa, którą wypełnia 

doradca, a podpisują ją doradca i klient (w przypadku konsultacji stacjonarnych) – załącznik nr 1.2.

Kolejny dokument, który został załączony do niniejszego opracowania wspiera proces dorad-

czy oraz stanowi merytoryczne wsparcie klienta. Jest to dziennik aktywności klienta. Służy on mo-

nitorowaniu postępów i aktywności klienta w poszukiwaniu pracy. Klient wpisuje w dzienniku każdą 

swoją aktywność związaną z poszukiwaniem zatrudnienia. Doradca umawia się na kolejne spotka-

nia bądź konsultacje telefoniczne lub e-mailowe i monitoruje działania klienta, wspierając go w pro-

cesie poszukiwania zatrudnienia (patrz: załącznik nr 1.3).

Doradztwo aktywizacyjne, jako szczególna forma doradztwa zawodowego w ak-
tywizacji osób niepełnosprawnych  

Cel konsultacji aktywizacyjnej

1.  Zebranie informacji dotyczących potrzeb klienta w zakresie sprzętu specjalistycznego np. rehabilita-

cyjnego, pomocy socjalnej.

2.  Uzyskanie informacji umożliwiającej wstępne zhierarchizowanie problemów klienta, które utrud-

niają mu aktywizację społeczną i zawodową.

3.  Ocena problemów utrudniających podjęcie aktywności zawodowej przez klienta oraz udostępnienie 

informacji dotyczących instytucji/organizacji zajmujących się pomocą w rozwiązaniu zdiagnozowa-

nych problemów. 

W ramach konsultacji doradca ds. aktywizacji: 

     Przeprowadza wstępną diagnozę potrzeb i problemów klienta.

  Przekazuje klientowi informacje o specjalistycznych placówkach mogących pomóc w ich rozwiąza-

niu w przypadku zidentyfikowania problemów, którymi Fundacja się nie zajmuje (m.in. bezdom-

ność, przemoc domowa, problemy rodzinne, alkoholizm).

   Informuje klienta o możliwościach pozyskania odpowiedniego do jego życiowej sytuacji wsparcia fi-

nansowego i rzeczowego od instytucji publicznych i prywatnych (np. uprawnienia podatkowe, dofi-

nansowywanie znoszenia barier komunikacyjnych, program „Student”).

  Udziela informacji o przepisach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych i wynikających 

z nich uprawnieniach.

  Pomaga klientowi uzupełnić dokumentację niezbędną do uzyskania świadczeń oraz wsparcia finan-

sowego i rzeczowego od instytucji publicznych (np. WCPR, PFRON).
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Opis procesu doradztwa ds. aktywizacji 

Dane beneficjentki: kobieta, 27 lat, wykształcenie wyższe, w trakcie studiów podyplomowych. 

Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawność ruchowa. 

Miejsce zamieszkania: miasto poniżej 20 tys. mieszkańców, woj. lubelskie. 

Zgłoszony problem: brak środków na kontynuację studiów w podyplomowych w Szkole Głów-

nej Handlowej. Klientka liczyła się z możliwością przerwania studiów po II semestrze.

Problem zdiagnozowany przez doradczynię: brak wiedzy na temat możliwości pozyskania 

środków z programu „Student 2010”. 

Klientka, nie mogąc, jako absolwentka studiów o kierunku pedagogicznym znaleźć pracy, roz-

poczęła studia podyplomowe. Początkowo udawało jej się opłacać czesne dzięki wykonywa-

niu prac dorywczych. Klientka jest osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem 

niepełnosprawności, porusza się o kuli.

Przebieg procesu doradczego 

Klientka w ramach pierwszej konsultacji otrzymała informacje na temat procedur realizacji 

programu „Student 2010”. 

Klientka zobowiązała się, że zapozna się z drukiem wniosku i załączników oraz do przygoto-

wania na następne spotkanie jego wstępnej wersji. Doradca pomógł przygotować ostateczną 

wersję wniosku wraz z kompletem załączników. Klientce udało się złożyć wniosek w terminie. 

Mimo dość długiego czasu rozpatrywania i realizacji wniosku klientka otrzymała dofinanso-

wanie i dzięki temu ukończyła studia podyplomowe. Obecnie pracuje (w zawodzie zdobytym 

w ramach studiów podyplomowych) w jednej z ogólnopolskich organizacji pozarządowych.

Okres trwania procesu doradczego: sierpień – wrzesień 2010

2.1.2 Doradztwo prawne
Z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2008 r. wynika, 

że blisko 50 proc. Polaków uważa procedury prawne za trudno dostępne dla przeciętnego obywate-

la  8. Najwyższy stopień zapotrzebowania na wiedzę prawną występuje w odniesieniu do grup społecz-

nie wykluczanych i dyskryminowanych, w tym osób niepełnosprawnych. W obronie ich praw i tożsa-

mości osobowej niezbędna staje się, obok edukacji społeczeństwa, także właśnie edukacja prawna 9.

Osoby niepełnosprawne w dużej mierze nie posiadają wystarczającej wiedzy o przysługujących 

im prawach, a także praktycznych umiejętności związanych z ich egzekwowaniem – nie znajdują wy-

starczającej motywacji do walki o swoje uprawnienia przed urzędami administracji publicznej, nie po-

trafią formułować pism procesowych, a także rzadko odwołują się do wyższych instancji, nawet w ra-

zie wydania aktu administracyjnego niekorzystnego dla nich i niezgodnego ze stanem faktycznym. 

Cele konsultacji prawnych

Podstawowym celem doradztwa prawnego jest pomoc klientowi w jego indywidualnych proble-

mach i trudnościach związanych z prawem. Powyższy cel realizowany jest przez dokładną analizę 

problemu prawnego klienta i udzielenie mu rzeczowej odpowiedzi na jego pytania. 

8 Wyniki badań opublikowano w: B. Głowacki, Sondaż: Polacy o wymiarze sprawiedliwości, Na wokandzie 4/2009.

9  W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki; w: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 13-64.
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Kolejnym celem jest zapoznanie klienta z przepisami obowiązującego prawa. Dotyczy to w szcze-

gólności przepisów prawa dotyczących osób niepełnosprawnych, ulg i uprawnień przysługujących oso-

bom niepełnosprawnym, korzyści dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, a tak-

że kompetencji poszczególnych organów władz publicznych w odniesieniu do osób niepełnospraw-

nych. 

Istotnym aspektem doradztwa prawnego jest nabycie przez klienta umiejętności formułowa-

nia pism procesowych. Doradca prawny nie formułuje pisma za klienta, służy jedynie pomocą przy 

jego napisaniu i weryfikacji błędów formalnych. Dla osób niepełnosprawnych szczególnie istotna 

jest umiejętność formułowania pism związanych z postępowaniem przed organem rentowym oraz 

w sprawie stwierdzenia stopnia niepełnosprawności oraz stopnia niezdolności do pracy.

Istotne jest też, aby osoba nabyła umiejętność występowania przed organami władz publicz-

nych i wymiaru sprawiedliwości oraz znała podstawowe zasady kontaktu z urzędami. Powyższy cel 

realizowany jest przez poinformowanie klienta o hierarchii organów władzy publicznej, prawach przy-

sługujących w poszczególnych urzędach, zasadach pisania pism procesowych, terminach na doko-

nanie określonej czynności prawnej oraz zasadach postępowania administracyjnego i sądowo-ad-

ministracyjnego. W przypadku osób niepełnosprawnych należy zwrócić uwagę przede wszystkim na 

sprawy związane z organem rentowym oraz zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności, a tak-

że sądami pracy. 

Jak to robimy w CEiAZON? 

Standard konsultacji prawnej 
Konsultacja prawna to usługa dotycząca problemów prawnych klienta, realizowana przez specjali-

stę-prawnika. Usługa polega na przekazaniu informacji prawnych oraz możliwości rozwiązania pro-

blemów klienta. Konsultacje prawne obejmują:

   zagadnienia z zakresu prawa pracy, 

  sprawdzenie pod względem formalno-prawnym poprawności wypełnionych/napisanych przez Be-

neficjenta pism/wniosków; 

  informacje dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych; 

  pomoc w napisaniu wniosku o rentę/zasiłek;

  pomoc w napisaniu pozwu/odwołania do sądu/ZUS/urzędu; 

  informacje na temat praw osób niepełnosprawnych;

  informacje o dofinansowaniu dla osób niepełnosprawnych; 

  informacje dotyczące działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej oraz inne sprawy prawne po-

krewne do ww. zagadnień.

Konsultacja prawna może polegać na sporządzeniu projektu pisma prawnego, w tym proce-

sowego oraz na świadczeniu klientowi usług doradczych związanych postępowaniem przed orga-

nem administracji lub sądem. 

Celem konsultacji prawnej jest udzielenie pomocy klientowi w uregulowaniu sytuacji prawnej, 

co ma pozwolić na skoncentrowanie się na jego sytuacji zawodowej. Usługa może być realizowana 

w trybie: stacjonarnym, telefonicznym i za pomocą poczty elektronicznej.
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Standard konsultacji prawnej, to zasady obowiązujące w ramach doradztwa prawnego.

Opis standardu

  Usługa konsultacji prawnej dostępna jest dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością orze-

czoną i/lub biologiczną.

   Prawnik obowiązany jest do zapoznania się z ankietą zgłoszeniową klienta przed przeprowadzeniem 

każdej konsultacji.

  Usługa stacjonarnej konsultacji prawnej składa się z od 1 do kilkunastu spotkań (liczba spotkań za-

leży od potrzeb klienta i stopnia złożoności omawianej sprawy), przy czym czas przeznaczony na 

każde spotkanie doradcze wynosi 60 minut i obejmuje przygotowanie się do niego prawnika poprzez 

zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy, spotkanie z klientem, uzupełnienie doku-

mentacji.

Elementy usługi stacjonarnej:

  Prawnik przedstawia się klientowi i przypomina o poufności dotyczącej przebiegu usługi, ochronie 

danych osobowych oraz bezpłatności usługi. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą klienta moż-

liwe jest dopuszczenie do udziału w konsultacji osób trzecich.

  Prawnik weryfikuje dane klienta.

Pierwsza konsultacja 

Prawnik:

  prosi klienta o przedstawienie problemu, który jest przedmiotem konsultacji;

  zadaje pytania pomocnicze w celu ustalenia prawnych aspektów problemu klienta;

   wspólnie z klientem ustalają hierarchię prawnych aspektów problemu (określenie głównego aspektu 

prawnego problemu);

  proponuje klientowi drogę rozwiązania poszczególnych aspektów prawnych problemu;

   w przypadku zidentyfikowaniu problemu nie wchodzącego w zakres konsultacji prawnej przedsta-

wia klientowi możliwości skorzystania z pomocy innych specjalistów w Fundacji;

   w przypadku zidentyfikowania problemów, którymi Fundacja się nie zajmuje, doradca przekazuje 

klientowi informacje o specjalistycznych palcówkach mogących pomóc w ich rozwiązaniu.

Druga i kolejne konsultacje 

  Prawnik i klient pracują nad rozwiązaniem zidentyfikowanych aspektów prawnych problemu.

Przebieg doradztwa prawnego
Konsultacje indywidualne w ramach doradztwa prawnego odbywają się według określonego sche-

matu. Konieczne jest ustalenie terminu konsultacji, który odpowiadałby zarówno osobie prowadzą-

cej, jak i klientowi. Dobrą praktyką jest wstępne rozpoznanie, jakiej konkretnie dziedziny prawa bę-

dzie dotyczyła porada. Umożliwia to przygotowanie się doradcy do udzielenia porady prawnej. Jed-

nym z wariantów udzielania porady prawnej jest przedstawienie krótkiej, rzeczowej, rzetelnej infor-

macji, która odpowiadałaby na konkretne pytanie klienta. Z drugiej strony zawiłość i trudność języ-

ka prawnego sprawia niejednokrotnie problem. Tym samym dobrą praktyką jest podanie przykła-

du, tzw. case study, który poprzez dokładne zobrazowanie sytuacji może lepiej wytłumaczyć dane 

zagadnienie prawne, a tym samym pomóc klientowi w zrozumieniu jego indywidualnego problemu. 

Klient powinien zostać również zapoznany z przepisami oraz zakresem ich obowiązywania, a tak-

że ze strukturami organizacyjnymi organów administracji publicznej oraz sądownictwa i procedu-

rami odwoławczymi. 



24

Narzędzia pracy doradcy prawnego

Wiedza doradcy prawnego jest podstawowym wymogiem niezbędnym do udzielenia wyczerpującej 

i rzetelnej porady. Aby porada prawna była udzielona według aktualnego stanu prawnego, dorad-

ca prawny powinien mieć zapewniony dostęp do aktualnej bazy aktów prawnych. Baza może być 

dostępna w formie stacjonarnej (zestaw drukowanych aktów prawnych, kodeksów, ustaw, orzecz-

nictwa sądowego) lub przez Internet. W tym celu miejsce udzielania porad prawnych powinno być 

zaopatrzone w stały dostęp do Internetu, aby w razie potrzeby możliwe było uzyskanie dostępu do 

wymaganego aktu prawnego lub orzeczenia sądowego. W przypadku osób niepełnosprawnych 

dobrym rozwiązaniem są broszury dotyczące praw osób niepełnosprawnych napisane prostym 

i przejrzystym językiem. 

Opis procesu doradztwa prawnego 

Dane beneficjentki: Kobieta, 25 lat, wykształcenie średnie.

Zgłoszony problem: wydanie przez ZUS decyzji odmownej w sprawie przyznania renty 

socjalnej. 

Problem zdiagnozowany przez doradcę: nieznajomość przepisów prawa, brak przekona-

nia o możliwości wygrania sprawy.

Przebieg procesu doradczego 

    Konsultacja – zdiagnozowanie problemu w postaci nieprzyznania renty socjalnej, 

wytłumaczenie klientce procedury odwoławczej, zarówno na etapie postępowania 

przed ZUS, jak i przed sądem, zmotywowanie klientki do napisania odwołania od 

decyzji ZUS do Sądu Okręgowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po-

informowanie o braku ponoszenia kosztów sądowych w postaci wpisu w sprawie.

   Konsultacja – analiza odpowiedzi ZUS na odwołanie klientki, objaśnienie klientce 

znaczenia odpowiedzi ZUS na złożone odwołanie w sprawie i możliwości składania 

pism procesowych wykazujących odmienne argumenty.

   Konsultacja – analiza wyroku Sądu I Instancji przyznającego klientce zaległe świad-

czenie w postaci renty socjalnej, wyjaśnienie poszczególnych zapisów zawartych 

w wyroku, poinformowanie o możliwości złożenia apelacji przez ZUS.

   Konsultacja – analiza wyroku Sądu II Instancji odrzucającego apelację ZUS, wyja-

śnienie poszczególnych zapisów zawartych w wyroku, poinformowanie o możliwo-

ści złożenia kasacji przez ZUS.

   Konsultacja – wytłumaczenie klientce zasad przyznawania odsetek od nietermino-

wo wypłaconych świadczeń, napisanie przez beneficjentkę pisma do ZUS o przyzna-

nie odsetek od nieterminowo wypłaconego świadczenia.

   Konsultacja – pomoc klientce w napisaniu odwołania od decyzji ZUS o nieprzyzna-

niu odsetek za zwłokę w wypłacie świadczenia, poinformowanie o procedurze drogi 

odwoławczej i możliwych konsekwencjach niewygrania sprawy.

   Konsultacja – analiza wyroku Sądu I Instancji przyznającego prawo do odsetek 

klientce, wyjaśnienie poszczególnych zapisów zawartych w wyroku, poinformowa-

nie o możliwości złożenia apelacji przez ZUS.
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Działania podjęte przez klientkę:

Złożenie odwołania do Sądu Okręgowego – Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, złożenie 

wniosku o powołanie biegłego specjalisty, skuteczna analiza pism procesowych strony 

przeciwnej, złożenie żądania wypłaty odsetek do ZUS oraz wniesienie sprawy o ww. pro-

blematyce do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Efekty procesu aktywizacji:

Widoczna poprawa umiejętności formułowania pism procesowych przez klientkę, wzrost 

pewności siebie oraz umiejętności konstruktywnego formułowania zarzutów, nabycie 

umiejętności przytaczania istotnych argumentów w sprawie i odpowiadania na zarzuty 

strony przeciwnej.

Okres trwania procesu doradczego: czerwiec – grudzień 2011 

2.1.3 Doradztwo psychologiczne 

Doradztwo psychologiczne, to szerokie spectrum działań, które mają na celu poprawienie kondycji 

psychicznej osób biorących w nich udział. Psycholog-doradca rozpoznaje sytuację klienta (rodzin-

ną, zawodową, zdrowotną) oraz dzieli się z nim swoją wiedzą, sugerując podjęcie działań zmierza-

jących do poprawy. Doradztwo (poradnictwo) psychologiczne nie jest formą terapii. W sytuacji roz-

poznania takiej potrzeby, doradca-psycholog sugeruje podjęcie dodatkowych działań o charakte-

rze wspierającym czy terapeutycznym. 

Cele doradztwa psychologicznego 
Wskazanie jednego celu doradztwa psychologicznego jest niemożliwe, gdyż w zależności od po-

trzeb jednostki stosowane są różne formy wsparcia, dotyczące zróżnicowanych kwestii, także zwią-

zanych z niepełnosprawnością. 

Doradztwo psychologiczne obejmuje ogólną analizę warunków w jakiej dana osoba żyje. Doty-

czy to sytuacji rodzinnej, zawodowej, jak również relacji z najbliższymi i otoczeniem. Rozmowa o bie-

żących problemach, stresach bądź też niepowodzeniach i rozczarowaniach może mieć kluczowe zna-

czenie dla właściwego funkcjonowania jednostki. Taka forma pomocy może być udzielana przez spe-

cjalistę (np. psychologa) lub przez inną bliską osobę. 

Doradztwo psychologiczne może dotyczyć wielu zdarzeń i trudnych sytuacji losowych, które 

mogą się pojawić w życiu każdego człowieka. Pierwszy obszar pomocy dotyczy doraźnej pomocy 

psychologicznej w momentach kryzysowych np. śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy. Rów-

nież niepełnosprawność zarówno nabyta jak i wrodzona jest sytuacją trudną do zaakceptowania. 

Są to chwile, które pozwalają nadać życiu nowy sens i pozwolić określić na nowo system wartości. 

Taka forma wsparcia może być udzielana przez specjalistę (np. psychologa) lub przez inną bliską 

osobę (członka rodziny, przyjaciela), który w trudnej chwili daje potrzebne wsparcie. 

Kolejny bardzo istotny aspekt doradztwa psychologicznego obejmuje podnoszenie motywa-

cji wewnętrznej i samooceny. Ponadto warto wspierać kształtowanie samoakceptacji u osób nie-

pełnosprawnych, polegające na zapewnieniu przyjaznych postaw osób ważnych (rówieśników, ro-

dziców, nauczycieli, rodziny), jak również stwarzaniu sytuacji, w których niepełnosprawni mogliby 
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odnieść sukces, wykazać się umiejętnością, inicjatywą, dobrze zrealizowanym zadaniem 10. W po-

dejmowaniu tego typu działań istotna wydaje się motywacja, która pozwala wyznaczać cele, a tak-

że sprzyja w konsekwentnej ich realizacji. 

Formy doradztwa psychologicznego 
Doradztwo psychologiczne, w zależności od potrzeb, może przyjmować różne formy. Mogą to być 

indywidualne konsultacje, podczas których osoba dzieli się swoimi wątpliwościami i problemami. 

Po wstępnym rozeznaniu sytuacji życiowej klienta uwaga zostaje skupiona na najważniejszym pro-

blemie, bądź też kilku kluczowych obszarach. 

Doradztwo może być także prowadzone w formie spotkań grupowych. Dotyczy to sytuacji, w któ-

rych wskazane jest wsparcie większej grupy osób. Wymiana wspólnych doświadczeń może pozytyw-

nie wpłynąć na rozwiązanie zaistniałych problemów. Spotkania grupowe mogą mieć różnorodną formę. 

Przykładem może być grupa wparcia, której uczestnicy świadczą sobie wzajemną pomoc. Członków 

grupy dobiera się na podstawie wspólnych doświadczeń lub problemów. Grupy mogą mieć charakter 

otwarty lub zamknięty. Podczas spotkań możliwa jest wymiana doświadczeń, informacji, które mają klu-

czowe znaczenie dla osób biorących w nich udział. Istotna wydaje się świadomość różnorodności sytu-

acji i możliwość wyboru najlepszej dla danej osoby formy wsparcia psychologicznego. 

Jak to robimy w CEiAZON?

Standard konsultacji psychologicznej
Konsultacja psychologiczna, to usługa dotycząca rozwiązania problemów psychologicznych klienta 

realizowana przez psychologa. Usługa polega na rozpoznaniu problemów psychologicznych klienta 

utrudniających mu aktywizację zawodową lub społeczną a następnie na zaplanowaniu działań pro-

wadzących do osiągnięcia stanu umożliwiającego efektywne korzystanie z pozostałych usług Fun-

dacji. Usługa może być realizowana w trybie stacjonarnym i zdalnym (telefonicznym, e-mailowym).

Standard konsultacji psychologicznej, to zasady obowiązujące w ramach doradztwa psycho-

logicznego.

Opis standardu
1.  Usługa konsultacji psychologicznej dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością orzeczoną i/lub 

biologiczną.

2.  Psycholog obowiązany jest do zapoznania się z ankietą zgłoszeniową klienta przed przeprowadze-

niem każdej konsultacji.

3.  Usługa stacjonarnej konsultacji psychologicznej składa się z 1-5 spotkań (liczba spotkań zależy od 

potrzeb klienta i stopnia złożoności problemów), przy czym czas przeznaczony na każde spotkanie 

doradcze wynosi 60 minut i obejmuje przygotowanie się do niego psychologa, spotkanie z klientem 

i uzupełnienie dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia licz-

by konsultacji. 

Elementy usługi stacjonarnej:
  Psycholog przedstawia się klientowi, przypomina o poufności dotyczącej przebiegu usługi, ochro-

nie danych osobowych oraz bezpłatności usługi. W uzasadnionych przypadkach (za zgodą klienta 

i psychologa) możliwe jest dopuszczenie do udziału w konsultacji osób trzecich.

  Psycholog weryfikuje dane klienta.

10  Muszyńska E., Warszawa, Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w ro-
dzinie, pod red. I. Obuchowskiej, 2005.
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Pierwsza konsultacja 

  Psycholog prosi klienta o przedstawienie jego sytuacji życiowej i doświadczanych trudności.

  Psycholog zadaje pytania pomocnicze w celu ustalenia przyczyn trudności doświadczanych przez 

klienta.

  Psycholog wspólnie z klientem ustala hierarchię problemów psychologicznych doświadczanych 

przez klienta.

 Psycholog proponuje klientowi drogę rozwiązania zdiagnozowanych problemów.

  W przypadku zidentyfikowaniu problemu nie wchodzącego w zakres doradztwa psychologicznego 

psycholog przedstawia klientowi możliwości skorzystania z pomocy innych specjalistów w Fundacji.

  W przypadku zidentyfikowania problemów, którymi Fundacja się nie zajmuje, psycholog przekazu-

je klientowi informacje o specjalistycznych placówkach mogących pomóc w ich rozwiązaniu.

  W przypadku zidentyfikowania problemów uniemożliwiających efektywne korzystanie z usług 

Fundacji psycholog przekazuje klientowi informacje o warunkach jakie musi spełnić aby móc ko-

rzystać z usług Fundacji (np. o konieczności podjęcia terapii).

  Psycholog może zaproponować klientowi przeprowadzenie testu kompetencji zawodowych lub in-

nego dostępnego testu związanego z aktywizacją zawodowo-społeczną.

Druga i kolejne konsultacje 

  Psycholog i klient pracują nad rozwiązaniem zidentyfikowanych problemów i/lub interpretacją 

przeprowadzonych testów.

  Dobór proponowanych form wsparcia musi być dostosowany do potrzeb i wymogów konkretnej 

osoby. Podczas pierwszego spotkania z psychologiem konieczne jest rozeznanie sytuacji, a także 

wspólne podjęcie decyzji dotyczącej dalszego wsparcia psychologicznego. 

Opisu procesu doradztwa psychologicznego

Dane beneficjenta: Mężczyzna, 33 lata, wykształcenie średnie.

Zgłoszony problem: brak możliwości znalezienia pracy.

Problem zdiagnozowany przez doradcę – psychologa: duże wymagania beneficjenta do-

tyczące przyszłej pracy, negatywne nastawienie i pesymizm wynikający z długotrwałego 

braku zatrudnienia.

Przebieg procesu doradczego 

Konsultacje odbywały się cyklicznie, było ich kilka. Polegały na motywowaniu beneficjenta 

do działania, podkreślaniu jego mocnych stron, które może wykorzystać w pracy. Ponadto 

psycholog wspierał wszystkie pomysły beneficjenta, szczególnie te, które mówiły o podno-

szeniu dotychczasowych kwalifikacji. 

Pod koniec procesu doradczego beneficjent dostał pracę (początkowo na umowę zlecenie) 

w firmie zajmującej się komputerami (naprawą, programowaniem etc. co było bliskie jego 

zainteresowaniom). 

Okres trwania procesu: październik 2010 – marzec 2011
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2.2 Szkolenia
Co można zrobić, aby oferta edukacyjna trafiła do osób niepełnosprawnych – począwszy od dzieci, 

zamieszkujących miejscowości oddalone od dużych ośrodków miejskich? W jaki sposób można po-

budzić, bądź pomóc sprostać budzącym się (lub uśpionym) aspiracjom niepełnosprawnej młodzieży, 

która ma ograniczone szanse na naukę w dobrych szkołach średnich i na wyższych uczelniach? Jak 

wesprzeć dorosłe niepełnosprawne osoby, które z powodów osobistych lub losowych, znalazły się 

poza rynkiem pracy wymagającym udokumentowanych kwalifikacji? Jak je zmotywować do wysił-

ku edukacyjnego w sytuacji, gdy przekonanie wewnętrzne i otoczenia wyklucza lub osłabia potrzebę 

zmiany w tym zakresie? Wreszcie w jaki sposób skutecznie wesprzeć osoby z ograniczoną sprawno-

ścią, które z racji przypisanych tradycją ról (i braku sił lub możliwości wyjścia poza nie) są marginali-

zowane i pozbawiane możliwości rozwoju czy samodzielności?11

Możliwym rozwiązaniem – choć wymagającym oddolnych inicjatyw – jest zadbanie o rozwój 

edukacji nieformalnej. Edukacyjna inwestycja w osoby niepełnosprawne od ich najmłodszych lat, 

to szansa na lepszy start w dorosłe życie. Szczególnie istotna wydaje się zmiana mentalna wśród 

osób niepełnosprawnych: ukierunkowanie na samorozwój, a także optymizm i poczucie związku 

między wysiłkiem kształcenia się, a posiadaniem osobistego wpływu na poprawę swojego położe-

nia. Wykształcenie elastycznych zachowań u wymagających tego osób (np. potrzeby edukacji usta-

wicznej, przedsiębiorczości, kreatywności lub mobilności) wpłynie korzystnie na ich perspektywy 

oraz możliwości wyborów zawodowych i życiowych. A te, mimo barier psychologicznych, instytu-

cjonalnych, rzeczowych, przedstawiają się jako dosyć zróżnicowane i mogą być w przyszłości po-

tencjalnie satysfakcjonujące. 

Beneficjentka realizowanego przez Fundację projektu „e-Centra szansą na usamodzielnie-

nie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich” po zakończeniu szkoły zawo-

dowej prawie 20 lat temu nie miała możliwości wyjścia z domu. Przebywanie wyłącznie z ro-

dziną spowodowało, że z wielkimi oporami zdecydowała się na udział w projekcie (w du-

żej mierze dzięki zaangażowaniu projektowego trenera samodzielności). Podczas zajęć in-

formatycznych beneficjentka po raz pierwszy zetknęła się z komputerem. Przed udziałem 

w projekcie nie wiedziała o istnieniu Internetu. Podczas zajęć informatycznych mogła zapo-

znać się z podstawową obsługą programów pakietu Office (Word i Excel). Pozwoliło jej to na 

poszerzenie horyzontów i zapoznanie się z nowymi treściami. Udział w zajęciach sprawił, 

że rozbudzone zostały w niej nowe potrzeby. 

Wykluczenie cyfrowe
Szacuje się, że z komputera i Internetu korzysta 20-30 proc. niepełnosprawnych Polaków. Na wsi 

dostęp do sieci jest ograniczony, skutkiem czego jeszcze większy odsetek osób ma problem z ko-

rzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Powody mogą być różne: brak środków fi-

11  Zob. B. Nadobnik, Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja, Warszawa 2011.
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nansowych, brak dodatkowych technicznych czy edukacyjnych rozwiązań koniecznych w przypad-

ku osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku czy znaczną ruchu (ale także z niepełnosprawno-

ścią intelektualną). Inną barierą może okazać się niechęć do nowych technologii (również ta wyni-

kająca z wieku) i brak zachęty do korzystania ze strony otoczenia tych osób.

Dostosowanie form szkoleniowych 
Planując cykl szkoleniowy w projekcie warto uwzględnić różne możliwości zdobycia wiedzy i umie-

jętności. Można przyjąć standard – jedna ścieżka dla wszystkich szkolonych osób lub umożliwić 

poszczególnym osobom wybór określonych zajęć z szerszej oferty edukacyjnej. Takie rozwiązanie 

może być korzystne w przypadku grupy skupiającej osoby o różnym poziomie zaawansowania w da-

nej dziedzinie, bądź chcących rozwijać się zawodowo tylko w wybranym kierunku. 

Metody szkoleniowe
Techniki i metody stosowane w szkoleniach dostosowuje się do tematu, poziomu wiedzy osób szko-

lonych, a także do zakładanego celu szkolenia. Na dobór metody szkoleniowej będzie miało wpływ 

przede wszystkim to, czy szkolenie przewidziane jest na stanowisku pracy czy poza nim. Warto 

wziąć ten aspekt pod uwagę planując szczegółowo projekt obejmujący praktykę, staż czy np. naukę 

tradycyjnego zawodu rzemieślniczego. W przypadku szkolenia na stanowisku pracy najwygodniej 

przeprowadzić demonstracje, coaching 12 , planowe nabywanie doświadczenia, mentoring 13 . W przy-

padku szkolenia poza stanowiskiem pracy przeprowadza się wykłady, dyskusje, studia przypadków, 

odgrywanie ról, ćwiczenia grupowe, budowanie zespołów, uczenie zdalne, warsztaty. Wśród efek-

tywnych technik dla szkoleń na stanowisku pracy lub poza nim są również stosowane: instrukcje, py-

tania i odpowiedzi, uczenie się przez działanie, zadania, projekty, czytanie pod kierunkiem, szkole-

nie wspomagane komputerowo, wideo i wideo-interaktywne. 

Aby osiągnąć cele szkoleniowe należy również dobrać odpowiednią metodę. Wśród najczę-

ściej stosowanych wymieniamy:

 wykład, 

  trening, 

  odgrywanie roli,

 gra, 

 dyskusja, 

 praca w zespole, 

 ćwiczenia,

 studium przypadku (case study),

  pozostałe metody szkoleniowe to m.in. pokazy, pytania i odpowiedzi, labirynt działań, metody wy-

korzystujące komputer.

12  Coaching – proces doskonalenia kwalifikacji pod kierunkiem trenera przez nabywanie nowych umiejętności, korygowanie niesku-
tecznych zachowań. Polega na obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i plano-
waniu nowych strategii postępowania. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym tre-
nerem (z ang. tzw. coach), a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie 
osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów (źródło: Wikipedia).

13  W tym przypadku, w odróżnieniu od coachingu: starszy, bardziej doświadczony kolega udziela rad. Demonstrowane przez niego 
zachowania stanowią wzorzec do naśladowania, co wspomaga rozwój kompetencji. Bardzo użyteczna metoda wdrażania do pra-
cy nowo zatrudnionego pracownika.
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Pomoce szkoleniowe
Aby pomoce spełniły funkcję wspierającą szkolenie powinny, być aktualne, poprawne, raczej gra-

ficzne niż słowne. Do najczęściej stosowanych będą należały: konkretny przedmiot, prezenter, tabli-

ca papierowa lub suchościeralna, rzutnik, sprzęt audio lub audiowizualny, komputery i oprogramo-

wanie, materiały szkoleniowe (skrypty, podręczniki, egzemplarze ćwiczeń, case study, opisy, czyste 

kartki, kolorowe pisaki). Jeśli pozwalają na to finanse (a także specyfika wybranych szkoleń) war-

to rozważyć programy komputerowe, systemy audiowizualne oraz projektory multimedialne lub ta-

blice interaktywne.

W przypadku osób niepełnosprawnych, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia 

użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwiązaniem i wsparciem są technolo-

gie asystujące lub wspierające. Do wspierania osób niewidomych używa się specjalnego opro-

gramowania, które umożliwia odczyt ekranu (program komputerowy przechwytuje informacje wy-

świetlane na ekranie i przekazuje je mową syntetyczną lub alfabetem Braille’a na specjalnym moni-

torze). W przypadku osób ze spastycznymi bądź niesprawnymi dłońmi niemogących używać zwy-

kłej myszki bądź klawiatury opracowano tzw. trackballe, klawiatury dotykowe, a także urządzenia 

pozwalające na sterowanie za pomocą ruchu gałek ocznych i głowy (klikanie odbywa się poprzez 

dmuchanie w specjalny ustnik). 

Certyfikowanie i licencjonowanie
Posiadanie odpowiedniego certyfikatu, 

licencji, dyplomu, zaświadczenia wydanego 

np. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

jest potwierdzeniem posiadanych kompetencji. 

Dokumenty te pomagają w rozwoju zawodowym, 

gdyż nierzadko decydują o zatrudnieniu 

w danym miejscu lub stanowią przepustkę 

do pracy w bardziej prestiżowej firmie, a także 

dają możliwość awansu. Warto więc zadbać, 

aby projektowane i organizowane szkolenia 

(przy spełnieniu przez uczestnika określonych 

zasad, np. konieczność uczestnictwa 

w 80 proc. przewidzianych zajęć) lub zdanie 

egzaminu końcowego, umożliwiały otrzymanie 

odpowiedniego dokumentu. 

Nawet jeśli organizator szkoleń nie posiada 

odpowiednich uprawnień do certyfikowania 

powinien starać się o podsumowanie zajęć 

poprzez wydanie ich uczestnikom zaświadczenia 

zawierającego informacje o rodzaju i zakresie 

czasowym udzielonego wsparcia edukacyjnego. 

Należy pamiętać, że zarówno zasady 

certyfikowania jak i sama efektywność szkolenia 

wymagają, aby liczba godzin szkoleniowych 

była dostosowana do wielkości przewidzianego 

materiału edukacyjnego. 
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Jak to robimy w CEiAZON?
Oferta bezpłatnych kursów proponowanych przez Fundację jest stale poszerzana, tak aby jak naj-

lepiej odpowiadała na potrzeby rynku pracy. Specjalizujemy się w szkoleniach uczących obsługi 

komputera i Internetu oraz przygotowujących do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Kompu-

terowych. Organizujemy kursy zawodowe z różnych dziedzin m.in. księgowości, grafiki komputero-

wej. Prowadzimy warsztaty umiejętności miękkich: autoprezentacji, kreatywności, zarządzania sobą 

w czasie. Podnosimy również wiedzę prawną naszych klientów, poprzez realizację seminariów praw-

nych. Ponadto oferujemy możliwość uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych, co jest szczegól-

nie istotne w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie, czy mających trudności z porusza-

niem się i wychodzeniem z domu. Osoby niepełnosprawne zgłaszające się do Fundacji mają możli-

wość skorzystania z oferowanych szkoleń po ustaleniu planu działań szkoleniowych z doradcą zawo-

dowym (IPD). 

Oferta edukacyjna jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy
Perspektywa dokształcenia się zazwyczaj spotyka się z pozytywnym odbiorem potencjalnych be-

neficjentów. Ważne jednak, aby oferta w możliwie najlepszy sposób odpowiadała potrzebom przy-

szłych odbiorców. Musi również uwzględniać zapotrzebowanie rynku pracy, a więc możliwość zna-

lezienia zatrudnienia. Perspektywa podjęcia pracy wpływa zasadniczo na motywację dokształce-

nia się w konkretnej dziedzinie.

Rozpoznanie potrzeb lokalnego rynku warto powiązać z umożliwieniem wymiany ofert między 

przyszłymi pracownikami a pracodawcami. W tym celu wykorzystujemy sprawdzone metody, jakimi 

są spotkania bezpośrednie np. giełdy pracy, jak również dostęp do ofert pracy zamieszczanych na 

stronach internetowych instytucji szkoleniowych lub aktywizujących zawodowo. 

Tematyka i zakres szkoleń – co uwzględniamy?

  nasycenie terenu różnymi formami przedsiębiorczości,

  ofertę lokalnego rynku szkoleń, 

  diagnozę potrzeb lokalnych przedsiębiorców (baza aktualnie potrzebnych zawodów, kwalifikacji),

  specyfikę i walory środowiskowe danego obszaru,

  strukturę i charakterystykę danej społeczności – specyficzne warunki np. zdrowotne naszych 

klientów.

Projektowe działania szkoleniowe – planowanie 
Planując działania szkoleniowe skierowane bezpośrednio bądź uwzględniające częściowy udział osób 

niepełnosprawnych bierzemy pod uwagę szczegółowy program kursów, warunki ich przeprowadzenia 

(brak barier architektonicznych, edukacyjnych), transport, doświadczoną kadrę – a więc również kosz-

ty, które zwykle będą wyższe niż w przypadku zajęć kierowanych do innych grup uczestników. 

Miejsce i czas szkolenia 
Ważnym aspektem planowania szkoleń jest przede wszystkim realistyczny harmonogram. Nieza-

leżnie od grupy społecznej czy miejsca realizacji szkoleń, jego newralgicznym momentem jest prze-

prowadzenie udanej rekrutacji uczestników. Okres wakacyjny może nie sprzyjać temu zadaniu – 

głównie ze względu na prace sezonowe w przypadku terenów wiejskich, czy nieczynne placówki 

edukacyjne dla dzieci, a także – co bardzo istotne w przypadku osób niepełnosprawnych – odby-

wające się turnusy rehabilitacyjne.

Z kolei planując przedsięwzięcie szkoleniowe na wsi należy zawsze wziąć pod uwagę problem 

niskiej mobilności przestrzennej niektórych potencjalnych uczestników szkoleń. Słaba komunikacja 
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lokalna (lub jej brak) może stanowić bardzo duży problem organizacyjny i rekrutacyjny. Dlatego trze-

ba uwzględnić w logistyce i budżecie środki służące likwidacji barier transportowych. Problem ten 

jest szczególnie newralgiczny w przypadku osób niepełnosprawnych, dlatego zdarza się, że koniecz-

ne jest np. sfinansowanie kosztownego transportu specjalistycznego lub zbiorowego. 

Należy również pamiętać, że problem braku mobilności dotykający osoby z dysfunkcjami na-

rządu ruchu wpływa na wybór miejsca, w którym ma być realizowane szkolenie. Konieczne jest 

sprawdzenie, czy budynek, sala szkoleniowa oraz zaplecze sanitarne są dostosowane do osób po-

ruszających się np. na wózkach inwalidzkich (czy są podjazdy, windy, szerokie drzwi) 14. 

Udział osób wspomagających
Ważną kwestią jest również zaplanowanie udziału asystentów bądź opiekunów niepełnosprawnych 

uczestników projektu. Będzie to dotyczyło zarówno kwestii dotarcia na zajęcia (asystenci), jak i sa-

mego w nich uczestniczenia (np. tłumacz języka migowego). W przypadku szkoleniowych sesji wy-

jazdowych uwzględniamy noclegi, transport i wyżywienie dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

W przypadku grupy uczestników projektu skupiającej osoby niepełnosprawne ważne jest za-

pewnienie bieżącego wsparcia organizacyjnego. Uwzględniamy więc udział opiekuna grupy (osoby 

dobrze zorganizowanej, z umiejętnościami administracyjnymi, wzbudzającej zaufanie), a także np. 

trenera samodzielności, wolontariuszy, pracowników socjalnych bądź animatorów pracy. 

Projekt „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z te-

renów wiejskich” miał na celu ułatwienie dostępu do szkoleń mieszkańcom terenów wiej-

skich. Projekt był realizowany w e-Centrach – publicznych punktach dostępu do Interne-

tu w wybranych gminach w całej Polsce. W projekcie przyjęto, że w każdym e-Centrum 

będzie zatrudniony opiekun uczestników projektu tzw. trener samodzielności. Jego zada-

niem (oprócz obowiązków administracyjnych) było wspieranie beneficjentów i zachęta do 

podejmowania wyzwań. W przeprowadzonym badaniu ewaluacyjnym uczestnicy podkre-

ślali ważną rolę trenerów samodzielności w budowaniu atmosfery sprzyjającej integracji, 

a także we wzbudzaniu poczucia bezpieczeństwa i kształtowaniu pozytywnych zachowań 

podczas trwania projektu.

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Planowane szkolenia powinny odpowiadać rzeczywistym potrzebom odbiorców (uczestników, po-

trzebom rynku). Dokonujemy więc wcześniej odpowiedniego rozeznania, swój pomysł opieramy 

na konkretnych danych potwierdzających, że proponowane zajęcia edukacyjne przyciągną za-

interesowanych i pozwolą im rozwinąć się w oczekiwanym kierunku. Warto uwzględnić zarówno

14  „Dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących polega przede wszystkim na odpowiednim 
oznaczeniu schodów (kontrastowy kolor, inna faktura). Trzeba wziąć pod uwagę, aby komunikacja wewnątrz budynku oparta była 
o komunikaty głosowe i tonowe, dotyczące przemieszczania się, a także informacje przekazywane pismem Braille’a. (…) Osobom 
z upośledzeniem umysłowym należy w trakcie szkolenia zapewnić przede wszystkim dodatkową osobistą pomoc w przemieszcza-
niu się w otoczeniu budynku i wewnątrz niego. Bardzo pomocna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie może okazać się ko-
munikacja oparta o system piktogramów lub znaków graficznych. (…) Projektodawca powinien jednak pamiętać, że dodatkowej po-
mocy osobie niepełnosprawnej należy udzielać jedynie wówczas, gdy jej oczekuje. Należy w takiej sytuacji zawsze najpierw o to 
zapytać. Personel projektu powinien zwracać się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, a nie do osób im towarzyszących, czy 
pomagających. Należy przede wszystkim szanować prywatność osoby niepełnosprawnej. Nie wolno podejmować za nią decyzji, 
dotyczącej uczestnictwa w jakiejkolwiek czynności. Ponadto wykluczanie osób niepełnosprawnych z działania na podstawie nie-
uzasadnionych założeń o ich ograniczeniach może stanowić pogwałcenie ich praw.” Por. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia 
dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Warszawa 2010, s. 79.
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potrzeby grupowe jak i potrzeby indywidualne przyszłych 

uczestników, zwłaszcza, gdy nasz projekt zakłada dosyć 

elastyczny program poszczególnych zajęć 15. 

Identyfikacji potrzeb szkoleniowych służy tworzone 

dla każdego naszego klienta Indywidualnego Planu Dzia-

łania (IPD) – określa on zapotrzebowanie na szkolenia ofe-

rowane w CEiAZON, ale także pokazuje jakimi innymi dzia-

łaniami szkoleniowymi klient jest zainteresowany. Zebra-

nie i analiza danych opisanych w IPD oraz porównanie ich 

z oczekiwaniami rynku pracy pozwala nam dobierać rodza-

je szkoleń odpowiednio zarówno do oczekiwań beneficjen-

tów jak i do rynku pracy. Dzięki temu osoby niepełnospraw-

ne, które ukończyły szkolenia w Fundacji uzyskują większe 

możliwości znalezienia zatrudnienia. 

Aby zbadać potrzeby szkoleniowe można też wyko-

rzystać metodę kwestionariuszową. Ankietę imienną war-

to zastosować, gdy planowane szkolenie ma stanowić od-

powiedź na potrzeby konkretnej osoby. Kwestionariusz 

anonimowy może natomiast być pomocny wtedy, kiedy 

dane szkolenie adresowane jest do grupy uczestników, 

a my – poprzez poznanie preferencji co do tematyki i za-

kresu – chcielibyśmy sprawić, aby było one jak najbardziej 

użyteczne. Przy konstruowaniu ankiety warto pamiętać, że 

można zastosować zarówno pytania otwarte jak i zamknię-

te. Aby zaplanować efektywne przyszłe działania rozwojowe dla danej grupy bądź osoby, kwestio-

nariusz należy skonstruować tak, aby móc pozyskać odpowiednie, możliwie wyczerpujące dane 

(uwzględniając przy tym informacje już posiadane) 16.

W projekcie „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców 

z terenów wiejskich” zbadano potrzeby szkolenie poszczególnych grup beneficjentów sku-

pionych wokół poszczególnych e-Centrów. Specjalnie skonstruowana ankieta służąca roz-

poznaniu odpowiedniego dla danej osoby wsparcia pozwoliła zaplanować konkretne szko-

lenia i warsztaty z zakresu umiejętności informatycznych oraz rękodzielniczo-plastycz-

nych (ogólnie sformułowanych w projekcie) dla danej grupy beneficjentów. Program – za-

kres tematyczny i godzinowy poszczególnych zajęć – został dopasowany tak, aby odpowia-

dał indywidualnym potrzebom, ale i większości osób w grupie. Przyjęte rozwiązanie miało 

duży wpływ na wysoką frekwencję na poszczególnych szkoleniach, przełożyło się również 

na poziom zadowolenia jego uczestników.

15  „Ze względu na różnorodność występujących niepełnosprawności oraz okres pozostawania bez pracy bardzo trudno jednoznacz-
nie określić potrzeby niepełnosprawnego uczestnika szkolenia. Niektóre osoby niepełnosprawne nigdy nie pracowały lub praco-
wały zanim stały się niepełnosprawne w wyniku wypadków lub chorób. Najistotniejsze w doborze tematyki szkoleń jest indywidual-
ne podejście do możliwości i kompetencji posiadanych przez daną osobę. Warto wziąć pod uwagę, że istnieje większe prawdopo-
dobieństwo, że wśród uczestników szkolenia skierowanego do grupy osób w wieku 50+ znajdą się osoby niepełnosprawne rucho-
wo, gdyż udział tej grupy osób w ogóle populacji zwiększa się wraz z wiekiem. Osoby starsze i niepełnosprawne często są od dłu-
giego czasu bierne zawodowo, dlatego należy szczególnie wspierać je w wysiłkach zmierzających do uzyskania zatrudnienia i mo-
tywować do dalszego działania. Por. tamże, s. 78. 

16  Przy konstruowaniu ankiety warto uwzględnić m. in. instrukcję wyjaśniającą cel badania oraz sposób analizowania danych, odpo-
wiedni język – dostosowany (zrozumiały) do przyszłych odbiorców, pytania niesugerujące odpowiedzi oraz dotyczące jednej spra-
wy. Wypełnienie ankiety nie powinno raczej przekroczyć ok. 20 minut. Jeżeli jest taka możliwość – warto wcześniej przetestować 
kwestionariusz np. na współpracownikach. Zyskamy dzięki temu wiedzę, że ankieta jest zrozumiała i wyczerpująca.
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Kadra trenerska
Profesjonalna i doświadczona kadra trenerska to połowa naszego sukcesu szkoleniowego. Obecnie 

Fundacja zatrudnia na stałe lub czasowo 12 osób – trenerów/doradców przedsiębiorczości, księgo-

wości i spółdzielczości socjalnej, pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE 

oraz działania III sektora. Korzystamy także z usług współpracujących z nami trenerów zewnętrz-

nych, a także firm szkoleniowych, którym zlecamy do realizacji specyficzne szkolenia.

W przypadku niepełnosprawnych uczestników zajęć sprawdzamy, czy trener ma odpowiednie 

kwalifikacje do pracy z taką grupą osób, tak aby zapewnić sprzyjające warunki nauki dostosowane 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

Efektywność szkolenia
Potwierdzenie i ocena efektywności szkolenia, to bardzo ważny element cyklu szkolenia i uczenia 

się. Organizator (organizacja przeprowadzająca szkolenie lub je zlecająca) powinien móc zweryfi-

kować czy dane szkolenie było skuteczne (czy zostały zrealizowane cele szkoleniowe) oraz w ja-

kim zakresie uczestnicy szkolenia zastosują nabytą wiedzę 17. Aby potwierdzić i ocenić skuteczność 

przeprowadzonego szkolenia prowadzimy stałą ewaluację i oceniamy prowadzone działania: po-

ziom merytorycznej wiedzy trenera, jego umiejętność przekazywania wiedzy, jak również miejsce 

i stronę organizacyjną  szkoleń.

W projekcie „e-Centra szansa na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców 

z  terenów wiejskich” zaplanowano szereg narzędzi ewaluacyjnych pozwalających ocenić 

efektywność projektu oraz szkoleń oferowanych w jego ramach. Ewaluując działania edu-

kacyjne użyto m.in. kwestionariusza rezultatów miękkich (badanie wstępne i końcowe), 

ankiet oceniających zadowolenie uczestników z odbytych szkoleń i  warsztatów oraz su-

biektywne poczucie przyrostu wiedzy, raport poszkoleniowy trenera określający efektyw-

ność pracy grupy oraz indywidualne postępy uczestników.

Po zebraniu informacji analizujemy wyniki i wyciągamy z nich wnioski, czyli sporządza-

my raport ewaluacyjny z każdego ze szkoleń. Wyniki oceny warto (a czasem wręcz nale-

ży) wziąć pod uwagę (wdrożyć) przy konstruowaniu czy planowaniu kolejnych podobnych 

przedsięwzięć, co też robimy.

2.2.1 Szkolenia zawodowe
Do grupy szkoleń zawodowych zaliczamy wszystkie kursy rozwijające umiejętności wykorzystywa-

ne w  konkretnych zawodach. Celem tych szkoleń jest więc przygotowanie osoby niepełnospraw-

nej do pracy zawodowej poprzez wyposażenie jej w umiejętności i wiedzę niezbędną na danym sta-

nowisku pracy. Klient wybiera interesujące go rodzaje szkoleń zawodowych przy wsparciu dorad-

cy zawodowego. 

Obecnie w CEiAZON realizujemy następujące typy szkoleń:

  Bądź przedsiębiorczy,

  III Sektor Twoją Szansą,

17 Por. L. Rea, Efektywne szkolenie, Kraków 2006, s. 221.
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  Język angielski – różne poziomy zaawansowania,

  Obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych,

  Od pomysłu do projektu – pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych od podstaw,

  Rachunkowość, rozliczanie i sprawozdawczość w projektach finansowanych ze środków Funduszy 

Strukturalnych, 

  Pracownik administracyjno–biurowy, 

  Pracownik działu kadr i finansów.

2.2.2 Szkolenia IT – poziom podstawowy i zaawansowany
Szkolenia IT, to szkolenia, które dają umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych. 

Rodzaje szkoleń wybiera beneficjent podczas konsultacji doradczej przy wsparciu doradcy zawo-

dowego. 

Cele ogólne szkoleń IT 

  praktyczne wykorzystanie komputera do pracy; 

  przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym; 

  podniesienie kwalifikacji w celu podjęcia lub zmiany pracy zawodowej – aktywizacja zawodowa 

osób niepełnosprawnych. 

Cele szczegółowe szkoleń IT 

 umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach problemowych; 

 umiejętność samokształcenia z zakresu obsługi komputera; 

 znajomość zasad BHP w pracy przy komputerze; 

  znajomość regulacji prawnych związanych z ochroną praw autorskich, zwłaszcza danych przetwa-

rzanych w komputerze; 

Szkolenia realizowane obecnie w CEiAZON

 obsługa komputera i Internetu: Poziom I i II:

– Word – poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany,

– Excel – poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany,

– PowerPoint – poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany,

– Access – poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany,

–  przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL Core: blended learning (szkolenia stacjonarne oraz 

wsparcie e-learningowe),

– grafika komputerowa (w oparciu o programy ADOBE), 

– obsługa komputera z systemem Linux,

– tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS,

–  zaawansowane techniki tworzenia stron internetowych – administracja portalami opartymi na CMS.

Uczestnik projektu „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych miesz-

kańców z terenów wiejskich” cierpiący na porażenie mózgowe czterokończynowe, nie tyl-

ko z powodzeniem uczestniczył w zajęciach informatycznych, ale ukończył również indy-

widualne szkolenie zewnętrzne, dzięki któremu uzyskał dodatkowe kwalifikacje w zakre-

sie projektowania i tworzenia stron internetowych. Umiejętności informatyczne umożliwi-

ły mu wykonywanie pracy zdalnej dla firmy komercyjnej.
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Schemat ścieżki wsparcia i wyboru szkoleń obowiązujący w Fundacji. 

Szkolenia zawodowe:

– III sektor – Twoją szansą

– Bądź przedsiębiorczy

– Pracowik administracyjno-biurowy

– Pracownik działu kadr i finansów

– Fundusze strukturalne

- Obsługa administracyjna projektów

-  Rachunkowość, rozliczanie 

i sprawozdawczość w projektach

- Od pomysłu do projektu

Szkolenia informatyczne:

–  Podstawy obsługi komputera i Internetu 

– poziom I i II

– Word – poziom podstawowy

–  Word – poziom średniozaawasnowany 

lub zaawansowany

– Excel – poziom podstawowy

–  Excel – poziom średniozaawasnowany 

lub zaawansowany

– Access – poziom podstawowy

–  Access – poziom średniozaawasnowany 

lub zaawansowany

– PowerPoint – poziom podstawowy

–  PowerPoint – poziom średniozaawasno-

wany lub zaawansowany

–  Tworzenie stron internetowych w języku 

HTML i CSS

–  Zaawansowane techniki tworzenia stron 

internetowych – administracja portala-

mi na CMS

–  Zaawansowane techniki tworzenia stron 

internetowych – język skryptowy PHP

– Obsługa komputera z systemem Linux

–  Przygotowanie do zdobycia certyfikatu 

ECDL Core

– Grafika komputerowa (ADOBE)

Wypełnij ankietę zgłoszeniową
Umów się do doradcy zawodowego w celu stworzenia dla Ciebie

Indywidualnego Planu Działania.

Przy pomocy doradcy wybierz szkolenie dla siebie 
Podpisz oświadczenia. Zostaw ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

Zapoznaj się z harmonogramem szkoleń

Podpisz umowę szkoleniową

Szkolenie specjalistyczne
maksymalnie 2 w semestrze

Szkolenie miękkie

Warsztaty psychoedukacyjne Seminaria prawne

–  Trening radzenia sobie ze 

stresem

–  Trening planowania i zarzą-

dzania czasem 

– Warsztat rozwoju osobistego

– Trening asertywności 

–  Trening efektywnej 

komunikacji 

–  Trening autoprezentacji – 

rozmowa kwalifikacyjna

–  Trening aktywnego 

poszukiwania pracy

– Kreatywność 

–  Motywacja i skuteczna 

realizacja celów

–  Skuteczność działania pod 

presją czasu

–  Autoprezentacja – wizaż 

i stylizacja

–  Autoprezentacja prezentacja 

swojej firmy

–  Szybkie uczenie się 

i zapamiętywanie

–  Praktyczne prawo

–  Prawo pacjenta

–  Prawo konsumenckie

–  Prawa osób 

niepełnosprawnych

–  Prawo pracy dla osób                          

z niepełnosprawnością

–  Prawne aspekty prowadzenia 

działalności gospodarczej
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2.2.3 Seminaria prawne
Seminaria mają na celu podniesienie świadomości i znajomości prawa wśród osób zainteresowa-

nych, wymagających aktywizacji społecznej i zawodowej.

Podstawową rolą osoby prowadzącej seminaria prawne jest przedstawienie obowiązujących 

regulacji prawnych. U większości ludzi wiedza o prawie w dużym stopniu opiera się na znajomo-

ści zasad prawa, które są bardziej wyczuwane i mechanicznie wyuczone, niż racjonalnie uświada-

miane. Kolejnym krokiem jest doskonalenie umiejętności czynnego uczestnictwa w systemie pra-

wa, uświadomienie odbiorcom, jak mogą wpływać na jego kształt. W obszarze tym zawiera się 

praktyczna znajomość procedur urzędowych i sądowych powiązana z umiejętnością brania w nich 

udziału, tj. podejmowania czynności prawnych, w tym m.in.:

 zawierania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy, 

 korzystania z instrumentów rynku pracy,

 sporządzania pism procesowych i wypełniania formularzy urzędowych, 

 zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 dopełniania obowiązków podatkowych i z zakresu ubezpieczenia społecznego, 

 reagowania na zachowania niezgodne z prawem. 

Dopełnieniem powinna być zmiana postaw społecznych odbiorców. Osoba prowadząca po-

winna próbować kształtować w uczestnikach seminariów pozytywny stosunek do prawa i stymu-

lować ich do jak największej samodzielności w korzystaniu ze swoich praw oraz do wykonywania 

obowiązków nakładanych przez normy prawne.

Metodyka pracy 
Seminaria prawne stanowią formę grupowego poradnictwa prawnego, która łączy w sobie cechy 

szkolenia i treningu. Dlatego na jego program składa się przystępnie podana wiedza prawna oraz 

ćwiczenia wykonywane przez uczestników. Seminarium prowadzone jest metodami interaktywnymi 

z nastawieniem na zdobywanie umiejętności praktycznych: praca indywidualna i grupowa, dysku-

sje, analizy przypadków, symulacje i materiały multimedialne. Wszystko po to aby przekaz był atrak-

cyjny i skuteczny. 

Należy pamiętać, że głównym celem zajęć jest wyjaśnienie słuchaczom obowiązujących prze-

pisów i mechanizmów wpływających na codzienne życie człowieka. Szczególnie ważne jest, aby 

prowadzący używał zrozumiałego słownictwa. Przede wszystkim warto zrezygnować z sentencji ła-

cińskich i prawniczego żargonu i przedstawić  materiał w sposób interesujący i łatwy do zapamię-

tania. 

Zakres seminariów prawnych 
Głównymi czynnikami determinującymi dobór materiału seminarium powinien być: wiek uczestni-

ków, ich status społeczny i zawodowy oraz obszar zainteresowań. Konstruując program warszta-

tu skierowanego do osób niepełnosprawnych należy kłaść nacisk na aspekt szczególnych uregulo-

wań w zakresie ich uprawnień. Zatem do podstawowej tematyki zaliczyć można przepisy prawa pra-

cy i ubezpieczeń społecznych oraz ulgi i uprawnienia wynikające z posiadania orzeczenia o niepeł-

nosprawności. W kręgu zainteresowań tej grupy mogą znaleźć się zagadnienia związane z ochroną 

praw pacjenta i konsumenta. Aktywizacji zawodowej sprzyjać może też wiedza na temat aspektów 

prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Przy opracowywaniu programu seminarium prawnego najistotniejsze jest położenie nacisku 

na użyteczność wiedzy. Odbiorca powinien posiadać kompetencje umożliwiające sprawne funkcjo-
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nowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Zamiast z cechami języka aktów prawnych należy za-

poznać go z podstawowymi przepisami prawa regulującymi codzienne problemy, takimi jak pra-

wo administracyjne, prawo własności (zarówno rzeczy, jak i nieruchomości, w szczególności rol-

nych) oraz kwestiami dotyczącymi spadków, rent i ubezpieczeń w KRUS. Warto też poruszyć kwe-

stie praw przysługujących stronom przed sądem, podstawowych kompetencji sędziów, adwoka-

tów, radców prawnych i notariuszy oraz przedstawić generalne zagadnienia dotyczące systemu 

sprawiedliwości.

Największym zainteresowaniem cieszą się następujące seminaria prawne:

  Praktyczne prawo, 

  Prawa konsumenckie,

  Prawa osób z niepełnosprawnością,

  Prawa pacjenta,

  Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,

  Prawo pracy dla osób niepełnosprawnych.

2.2.4 Warsztaty psychoedukacyjne

Definicja i cel zajęć
Warsztaty psychoedukacyjne, to zajęcia grupowe, podczas których, pod kierunkiem trenera (naj-

częściej psychologa lub pedagoga) uczestnicy doskonalą swoje kompetencje społeczne. Podsta-

wową cechą warsztatów jest uczenie się poprzez własne doświadczenie, nie zaś jednokierunkowy 

przekaz teoretycznej wiedzy (tradycyjnie: od nauczyciela do ucznia). 

Na kompetencje społeczne składają się między innymi: asertywność, zdolności komunika-

cyjne, zdolności do radzenia sobie ze stresem czy inne kompetencje indywidualne, które można 

i trzeba wzmacniać i rozwijać. Deficyt umiejętności społecznych bardzo ogranicza, a czasem nawet 

uniemożliwia funkcjonowanie w społeczeństwie oraz efektywne wykonywanie obowiązków zawo-

dowych. To dzięki kształtowaniu swoich kompetencji społecznych uczestnicy mają szansę na reali-

zację wyznaczonych sobie celów i osiągnięcie sukcesu (w pracy czy życiu osobistym).

Umiejętności miękkie należą obecnie do najważniejszych kompetencji zawodowych obok 

tzw. kompetencji twardych (wiedza, doświadczenie), językowych i poznawczych (sprawność na-

bywania i przetwarzania informacji). Są coraz bardziej doceniane przez pracodawców, gdyż mają 

wpływ na funkcjonowanie w miejscu pracy. Mają też duże znaczenie przy jej poszukiwaniu, gdyż 

często to właśnie te kompetencje decydują o wyborze kandydata do pracy spośród osób o bardzo 

zbliżonym profilu kwalifikacji formalnych.

Rozwijanie takich umiejętności wzmacnia samoocenę i buduje wiarę we własną wartość. 

Dobrym tego przykładem może być poznanie swoich mocnych stron, cech charakteru, z których 

uczestnik może być dumny, (również w sytuacji, gdy wcześniej nawet nie zdawał sobie sprawy z ich 

wagi). Innym przykładem jest nauka zmiany podejścia do otaczającej rzeczywistości (zmiana atry-

bucji) – oznacza to np. że osoba, która wcześniej wchodziła na rozmowę o pracę jak petent do urzę-

du i starała się o nią w tonie błagalnym, po odbyciu stosownego warsztatu przybędzie na rozmowę 

jako partner, który ma coś cennego do zaoferowania pracodawcy.

Dużą rolę odgrywa grupowa forma zajęć. Od innych uczestników można się o sobie wiele 

dowiedzieć, co jest bezcennym doświadczeniem. Podczas zajęć, które odbywają się regularnie, 

równolegle do poznawania treści zachodzi również proces grupowy: nawiązują się relacje między 

uczestnikami. Mają oni wspólny cel (ukończenie warsztatów, nabycie nowych umiejętności, usa-



modzielnienie się) i chcą do niego wspólnie dążyć, dzięki czemu dochodzi do zawiązania się grupy. 

Każdy uczestnik jest inny, ma za sobą inne przeżycia, zatem wnosi do grupy swoje doświadczenia, 

a także indywidualne oczekiwania. Rozwijać swoje kompetencje miękkie podczas warsztatu psy-

choedukacyjnego może właściwie każdy. Istotne jest natomiast, aby takie zajęcia były dopasowane 

do potrzeb konkretnych uczestników i prowadzone przez kompetentne osoby.

Warsztaty/treningi psychoedukacyjne cieszące się największą popularnością wśród na-

szych klientów:

  Aktywne poszukiwanie pracy, 

  Asertywność,

  Autoprezentacja – rozmowa 

kwalifikacyjna,

  Autoprezentacja – rozmowa 

kwalifikacyjna z elementami 

wizażu, 

  Autoprezentacja –prezentacja 

swojej firmy,

  Efektywna komunikacja, 

  Kreatywność,

  Motywacja i skuteczna 

realizacja celów,

  Radzenie sobie ze stresem, 

  Rozwój osobisty,

  Skuteczność działania pod 

presją czasu,

  Szybkie uczenie się 

i zapamiętywanie,

  Zarządzanie sobą w czasie 

i planowanie. 

Uczestnicy mają możliwość dowolnego wybierania tematów, które wydają im się szczególnie 

interesujące. Daje to większą elastyczności działania oraz pozwala na lepsze dostosowywanie za-

kresu zajęć do potrzeb i oczekiwań osób uczestniczących. 

Wpływ warsztatów na życie beneficjentki z małej miejscowości

Kobieta, 33 lata, wykształcenie średnie (zaczęła studia, ale nie ukończyła). 

Gdy beneficjentka zgłosiła się do projektu, była osobą bardzo osamotnioną w swojej miej-

scowości. Przeprowadziła się tam poślubiając swojego męża, w jego wsi nikogo wcześniej 

nie znała. Należała do osób zamkniętych w sobie, ostrożnych i mało asertywnych. Zajęcia 

psychoedukacyjne pomogły jej w nawiązaniu nowych kontaktów i sprawiły, że zaczęła le-

piej funkcjonować w grupie. 

Były to:

– trening asertywności,

– warsztat radzenia sobie ze stresem,
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– warsztat na temat autoprezentacji.

Jak sama wspomina: Dzięki zajęciom i uczestnictwie w projekcie poznałam dużo cieka-

wych osób, zarówno z naszej miejscowości, jak i z sąsiednich. Jako, że mieszkam tu od nie-

dawna, pomogło mi to w przełamaniu bariery nieśmiałości i większym otwarciu się na in-

nych.

Zmiany: Po zakończeniu projektu beneficjentka podjęła pracę na zlecenie umożliwiają-

cą jej jednocześnie opiekę nad dzieckiem, stała się bardziej asertywna (wcześniej miała 

problemy z odmawianiem i ustalaniem, gdzie są jej osobiste granice) i z większym opty-

mizmem patrzy w przyszłość. Próbuje również zrobić prawo jazdy, które znacznie uła-

twia funkcjonowanie w przypadku mało rozbudowanej komunikacji lokalnej.

Grupa wsparcia
Grupa wsparcia, to forma pomocy psychologicznej, będąca wyjątkowym doświadczeniem emo-

cjonalnym i poznawczym. Członkowie grupy w bezpiecznej atmosferze mogą poznać i sprawdzić 

swoje emocje i reakcje, zobaczyć z bliska jak funkcjonują wobec innych osób. Dają sobie wzajem-

ne wsparcie oraz zrozumienie. Dostają informacje zwrotne na temat swoich zachowań, uczą się za-

chowania w sytuacji konfliktu, nawiązywania kontaktów i rozstawania się. Warunkiem prawidłowe-

go funkcjonowania grupy wsparcia jest wykwalifikowany i doświadczony terapeuta monitorujący 

przebieg spotkań.

Istotą grupy jest wspólnota: chodzi o to, aby wszyscy członkowie mogli pracować nad takim 

samym lub podobnym problemem (jak np. alkoholizm czy bezrobocie).

Standardowa grupa wsparcia liczy 8-10 osób oraz 1 albo 2 terapeutów (koterapia).

Przykład grupy wsparcia i jej efektu oczami uczestnika biorącego udział w projekcie 

„e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów 

wiejskich”.

Mężczyzna, 48 lat, wykształcenie średnie. Do obecnego miejsca zamieszkania sprowa-

dził się kilka lat temu, pochodzi z drugiego końca Polski. Wskutek choroby ma kłopoty 

z chodzeniem, chodzi o kulach lub porusza się na wózku. W czasach, gdy był zdrowy, in-

tensywnie pracował zawodowo, później zajmował się filmowaniem, był bardzo sprawny 

i energiczny. Prowadzącym zajęcia zgłosił problem z odnalezieniem się w nowej społecz-

ności, gdzie zna tylko swoją partnerkę życiową. Deklarował, że szuka wsparcia u innych 

i możliwości rozmowy z ludźmi.

Po zakończeniu spotkań mówił o tym, że grupa dała mu poczucie akceptacji i szansy wy-

miany doświadczeń: 

Bardzo ważna była dla mnie grupa wsparcia, podczas której każdy miał przysłowiowe 

pięć minut dla siebie i możliwość mówienia o swoich własnych doświadczeniach (a nie tak 

książkowo). Towarzyszyło mi poczucie: owszem czuję się niepełnosprawny, ale tutaj je-

stem sprawny. Mam te piętnaście minut dla siebie.

Obecnie, dzięki wsparciu wyniesionemu z grupy i wzmocnieniu swojej samooceny, męż-

czyzna zajął się nieodpłatnie obsługą gminnej strony internetowej. Dzięki temu może 

nie tylko wykorzystać swoją wiedzę i zdolności, lecz także poczuć się potrzebny w lo-

kalnym środowisku.
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2.2.5 E-learning
W przypadku osób niepełnosprawnych nauka na odległość może mieć szczególne znaczenie i da-

wać szansę zdobywania bądź uzupełniania wiedzy, a docelowo – usamodzielnienia się 18. 

 E-learning obejmuje szereg form nauki: prezentacje, instruktaże (np. video), symulacje, testy. 

Internet (należy uwzględnić jego dostępność w projekcie) umożliwia dostęp do treści dydaktycz-

nych, a także ułatwia kontakt między wykładowcą a uczestnikiem bądź między samymi uczestnika-

mi szkolenia. Do zalet nauczania zdalnego należą:

  Elastyczność użytkowania. Możliwość nauki w dowolnym miejscu – w pracy, w domu, w e-Centrum. 

Wejście do systemu udostępniającego szkolenie i podjęcie nauki lub przystąpienie np. do testu sa-

mosprawdzającego (autotest) możliwe jest w dowolnym czasie. W wyznaczonej bądź dowolnej po-

rze można przyłączyć się do dyskusji na listach oraz czatach. Wybór szkoleń lub lekcji można dosto-

sowywać do potrzeb (np. w celu utrwalenia wiadomości). Rozwiązania tego typu umożliwiają naukę 

w swoim własnym tempie i stylu.

  Redukcja kosztów. Choć zawsze należy dokonać koniecznej kalkulacji finansowej utworzenia 

bądź pozyskania treści edukacyjnych, warto podkreślić, że w przypadku tradycyjnych kursów na-

leży się liczyć z wysokimi kosztami organizacyjnymi, w tym związanymi z przejazdami, noclega-

mi i wyżywieniem uczestników oraz przygotowaniem i drukiem materiałów dla klientów. W przy-

padku kursu e-learningowego wymienione opłaty zostają zlikwidowane lub zredukowane do nie-

zbędnego minimum.

  Łatwość i elastyczność rozpowszechniania treści. Określone szkolenia lub ich części mogą być udo-

stępnione jednocześnie wielu osobom lub (ze względu np. na technikę przekazu lub zainteresowanie 

uczestników) tylko wybranej grupie. Co istotne, metody zdalnego nauczania umożliwiają przygotowa-

nie indywidualnych materiałów dostosowanych do potrzeb konkretnej osoby lub grupy osób.

  Zwiększona efektywność. Stała możliwość nauki i powtórek materiału.

  Łatwość modyfikacji, aktualizacji i rozbudowy treści szkoleniowych.

  Możliwość monitorowania procesu nauczania (zadania, testy weryfikujące, aktywność na forach, czatach).

  Możliwość stałego współdzielenia wiedzy z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia poprzez do-

stęp do narzędzi komunikacyjnych.

 
Mieszana metoda kształcenia (blended learning) – łącząca naukę elektroniczną oraz metody 

tradycyjne, to korzystne rozwiązanie edukacyjne z uwagi na dużą skuteczność, a także możliwość 

zaprojektowania poszczególnych elementów szkolenia w zależności od celów, jakie chcemy osią-

gnąć. Wykorzystanie odpowiednich mediów pozwala uelastycznić organizację procesu szkolenio-

wego, a także obniżyć jego koszty.

W załączniku przedstawiamy wykaz szkoleń zdalnych dostępnych w Fundacji. 

W zrealizowanym w 2010 r. przez Fundację projekcie „Ekspert w regionie” oprócz zajęć 

stacjonarnych umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących aplikowania 

o dotacje unijne (sporządzania wniosków o wysokiej jakości merytorycznej oraz formal-

nej) uwzględniono zarówno zajęcia warsztatowe stacjonarne, jak i tzw. webinaria (wide-

okonferencje). Możliwe były również konsultacje indywidualne z trenerem przy użyciu 

komunikatora, poczty elektronicznej bądź telefonu. 

W projekcie przeważały zajęcia stacjonarne umożliwiające praktykę (pod okiem trene-

ra oraz pozostałych uczestników szkolenia) po wstępnym zapoznaniu się z materiałem 

18 Zob. K. Maj (red.), Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych, Warszawa 2007, s. 42-43.
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dotyczącym danego tematu w formie zdalnej. Każda wideokonferencja odbywała się w cza-

sie rzeczywistym i umożliwiała uczestnictwo beneficjentów będących w miejscu pracy, 

w domu bądź w przygotowanym i dostosowanym e-Centrum w danej miejscowości. Trener 

webinaryjny prowadził spotkanie ze swojej siedziby w Warszawie. Narzędzie umożliwia-

jące konferencje on-line pozwalało na interakcję: czat, zadawanie pytań. Prowadzący miał 

również dostęp do informacji na temat zalogowania i aktywności poszczególnych uczest-

ników. W harmonogramie wideokonferencji uwzględniono próbę techniczną, aby każdy 

z zainteresowanych poznał specyfikę narzędzia oraz przygotował się do przyszłych spo-

tkań w rzeczywistości wirtualnej. 

Podczas przeprowadzonej oceny efektywności tej metody nauki, uczestnicy zwracali uwa-

gę na szereg zalet, niemniej pouczające okazały się opinie grupy kobiet w średnim wieku, 

które zdecydowanie preferowały spotkania stacjonarne i możliwość bezpośredniego kon-

taktu oraz współpracy z trenerem czy innymi uczestnikami.

2.3 Pośrednictwo pracy
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 

z późn. zm.) – (załącznik nr 3.1) działania dotyczące pośrednictwa pracy mogą być realizowane 

przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy. Według art. 18.1 tej ustawy: „Działania z za-

kresu pośrednictwa pracy prowadzone przez agencje zatrudnienia polegają na: 

  udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; 

  pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy; 

  udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; 

  informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych 

zmianach na lokalnym rynku pracy; 

  inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub in-

nej pracy zarobkowej z pracodawcami;

  kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust.” 

Aby organizacja mogła oferować klientom pośrednictwo pracy niezbędne jest, by uzyskała 

ona wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz uzyskała certyfikat po-

świadczający uprawnienia w tym zakresie.

Aktualny wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działań z zakresu pośrednictwa 

pracy znajduje się na stronie http://www.kraz.praca.gov.pl

Instytucja realizująca działania z zakresu pośrednictwa pracy reprezentuje interes dwóch stron:

  pracodawcy,

  osoby poszukującej pracy.
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Z jednej strony jej rolą jest wsparcie osoby poszukującej pracy w uzyskaniu satysfakcjonują-

cego zatrudnienia, z drugiej zaś wsparcie pracodawcy w procesie rekrutacji i zatrudnienia nowe-

go pracownika. 

Jak to robimy w CEiAZON? 
Podjęcie pracy to podstawa samorealizacji i samodzielności życiowej. W CEiAZON poma-

gamy znaleźć odpowiednie oferty zarówno tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i tym, 

którzy chcą postawić kolejny krok na ścieżce rozwoju zawodowego. Aktywność działu pośrednic-

twa to nie tylko pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy, stażu lub wolontariatu, ale też 

wsparcie w całym procesie rekrutacyjnym – przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i skomple-

towaniu dokumentów aplikacyjnych. Pomagamy też pracodawcom w znalezieniu niepełnospraw-

nych pracowników o kwalifikacjach i predyspozycjach najlepiej dopasowanych do wymagań. Pra-

codawcom proponujemy także doradztwo dotyczące ulg i uprawnień z tytułu zatrudniania osób nie-

pełnosprawnych. 

7826
W naszej bazie zarejestrowanych jest

W 2011 r. prowadziliśmy 

rekrutację na

stanowisk pracy.

Od 2005 współpracowaliśmy z

pracodawcami z różnych branż, 

m.in.: usługowej, przemysłowej, 

administracji publicznej.

789
300

Nawiązywanie współpracy z pracodawcami
W celu prowadzenia efektywnego pośrednictwa pracy, nawiązujemy kontakty z pracodawcami z lo-

kalnego rynku pracy. 

Podstawowe źródła informacji na temat pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, 

z których korzystamy:

  Internet (strony www pracodawców, portale branżowe, regionalne portale dotyczące pracy),

  targi pracy,

  foldery informacyjne pracodawców.

Dobrą praktyką jest stworzenie własnej bazy pracodawców z regionu uwzględniającej na-

zwę firmy, dane teleadresowe, dane kontaktowe właściciela firmy (w przypadku mniejszych firm) lub

osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.
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osoby/działu zajmującego się 

rekrutacją w firmie. Od 2005 

roku współpracowaliśmy z 789 

pracodawcami głównie z branży 

usługowej i przemysłowej oraz 

z administracji publicznej.

Niezbędne jest również 

opracowanie oferty usług dla 

pracodawców. W przypadku 

rekrutowania niepełnosprawnych 

pracowników, szczególnie istotne 

jest zawarcie w niej informacji 

dotyczących możliwości 

dofinansowania wynagrodzeń 

pracowników ze środków 

PFRON poprzez System Obsługi 

Dofinansowań (SOD). Możliwość 

uzyskania przez pracodawcę 

dodatkowych środków stanowi 

często istotną zachętę i bodziec 

do podjęcia decyzji o zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowe przepisy dotyczące 

zatrudniania osób niepełnosprawnych reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Pracodawców 

korzystających z naszych usług informujemy o tym, jak zapisy tej ustawy stosować w praktyce. Po-

magamy im również w przejściu przez procedurę umożliwiającą pozyskanie dofinansowań do wy-

nagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

Dzięki takiej ofercie możemy nawiązywać współpracę również z takimi firmami, które dotych-

czas nie zatrudniały osób z niepełnosprawnością i nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat. 

W sytuacjach, w których jest to możliwe umawiamy się z pracodawcami na osobiste spotka-

nia w celu zaprezentowania usług z zakresu pośrednictwa i nawiązania współpracy. W przypadku 

znacznego oddalenia pracodawcy (np. mającego siedzibę w sąsiednim województwie), staramy się 

umówić na rozmowę telefoniczną.

Stosujemy zasadę kontaktowania się z pracodawcami w regionie, nawet jeśli w danym mo-

mencie firma nie prowadzi żadnej rekrutacji. Zdecydowanie zwiększa to szanse na nawiązanie efek-

tywnej współpracy w przyszłości oraz daje możliwość promowania naszych usług wśród lokal-

nych pracodawców. Inicjatywa dotycząca nawiązywania kontaktów z pracodawcami zawsze leży 

po stronie pośrednika pracy. Oczekiwanie, iż pracodawcy „sami się do nas zgłoszą” może sprawić, 

iż nie będziemy dysponowali ofertami dla zgłaszających się osób poszukujących pracy.

Nawiązywanie współpracy z osobami poszukującymi pracy 
Głównym narzędziem współpracy z klientami jest prowadzona przez Fundację baza kontaktów. 

Każda zgłaszająca się do nas osoba musi się zarejestrować w naszej bazie aby móc korzystać z na-

szych usług. Warto więc stworzyć i na bieżąco aktualizować bazę osób poszukujących pracy, po-

nieważ zdecydowanie ułatwia to proces rekrutacji oraz sprawia, że możliwe jest szybkie reagowanie 

na potrzeby pracodawców i kierowanie do nich osób zainteresowanych podjęciem pracy. 
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Warsztat pracy pośrednika 

Sformalizowanie współpracy z pracodawcą
Rzetelnie dokumentujemy współpracę z pracodawcami – ma to znaczenie zarówno ze względu na 

późniejsze kontakty z konkretnym pracodawcą, jak i sprawozdawczość działań agencji pośrednic-

twa pracy.

Istotne jest szczegółowe określenie oczekiwań pracodawcy, co zdecydowanie ułatwia pro-

ces rekrutacji i selekcji kandydatów zainteresowanych danym stanowiskiem. W tym celu korzysta-

my z formularza rekrutacyjnego dla pracodawców (załącznik nr 3.1), który ułatwia pozyskanie in-

formacji wykorzystywanych w dalszym procesie rekrutacyjnym. Formularze tego typu można two-

rzyć tak, by jak najlepiej odpowiadały specyfice pracy w reprezentowanej jednostce pośrednic-

twa pracy. 

Aby pozyskać informacje niezbędne do wypełnienia formularza można prosić o wypełnienie 

i odesłanie go drogą mailową, udostępnić ankietę dla pracodawcy na stronie www (jeśli dysponu-

jemy takimi możliwościami technicznymi), bądź też przeprowadzić rozmowę telefonicznie lub oso-

biście. 

Przy rekrutacji osób niepełnosprawnych ważna jest weryfikacja, czy dana praca dostępna jest 

dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ponieważ zdarza się, że charakter pracy wyklu-

cza np. osoby niedowidzące, czy poruszające się na wózku inwalidzkim. Pośrednik pracy uzyskuje 

również informacje dotyczące dostosowania siedziby do potrzeb osób z niepełnosprawnością (np. 

czy w budynku pracodawcy jest winda, czy aby dostać się do siedziby należy pokonać schody).

Oferty pracy
Oferta pracy jest opracowywana przez pośrednika w ścisłej współpracy z pracodawcą. Może ona 

zostać przygotowana na podstawie informacji uzyskanych od pracodawcy zawartych w formula-

rzu rekrutacyjnym. Niektórzy pracodawcy oczekują, iż treść oferty zostanie opracowana przez po-

średnika (i przekazana do ich akceptacji), inni zaś preferują samodzielne opracowanie treści ogło-

szenia o pracę. 

Zasada równego traktowania – czyli jakie sformułowania nie powinny znaleźć się 
w ogłoszeniach
Zamieszczający ogłoszenie o pracę powinien unikać sformułowań, które mogłyby zostać uznane za 

dyskryminujące lub wykluczające tak, by było ono zgodne z przepisami polskiego prawa. 

Według artykułu 2a. Ustawy z dnia 3.12.2010  r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Eu-

ropejskiej w zakresie równego traktowania: „Przepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady rów-

nego traktowania w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez 

względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepeł-

nosprawność, wiek lub orientację seksualną”.

Z zasady równości w dostępie do usług rynku pracy wnikają również ograniczenia w sposo-

bie formułowania zapisów w ogłoszeniu o pracę.

Sformułowania typu „firma zatrudni panie do sprzątania” czy „chętnie zatrudnimy osoby z nie-

pełnosprawnością (z wyjątkiem osób ze schorzeniami psychicznymi)” lub „młodych do marketingu” 

mają charakter dyskryminacyjny (w tym przypadku ze względu na płeć, rodzaj niepełnosprawności, 

wiek) i ich występowanie w ogłoszeniach jest niedopuszczalne.
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Dane beneficjentki: kobieta, 31 lat

Wykształcenie: średnie/policealne

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Rodzaj poszukiwanej pracy: biurowa

Beneficjentka przez trzy miesiące korzystała ze wsparcia doradców zawodowych i bra-

ła udział w kursach komputerowych. Główną przeszkodą w zdobyciu pracy była nieznajo-

mość obsługi programów biurowych wymaganych na rynku pracy. Po zdobyciu niezbęd-

nych umiejętności beneficjentka rozpoczęła samodzielne poszukiwanie pracy, jednak bez 

rezultatu. Wówczas skierowaliśmy ją na spotkania aktywizacyjne prowadzone przez dorad-

cę zawodowego i pośrednika pracy dotyczące skutecznego poszukiwania pracy. Wkrótce 

potem beneficjentka, dzięki pośrednictwu naszej Agencji Pośrednictwa Pracy, znalazła pra-

cę biurową i pracuje tam do dnia dzisiejszego. 

O swojej drodze do znalezienia pracy beneficjentka mówi: Moje wcześniejsze doświadcze-

nie zawodowe związane było głównie z pracą w biurową i chciałam znaleźć zatrudnienie na 

podobnym stanowisku. Szukałam pracy na kilka sposobów: przez Internet, ogłoszenia w pra-

sie a także poprzez Urząd Pracy. Często zgłaszałam się do urzędu, ale nie było tam interesu-

jących dla mnie ofert. Myślę, że przeszkodą w znalezieniu pracy był brak wyższego wykształ-

cenia oraz nieznajomość programów biurowych. Kursy komputerowe (m.in. Excel i Access), 

jakie ukończyłam w Fundacji pozwoliły mi nabyć potrzebne kwalifikacje i uzupełnić braki. 

W dużej mierze pomogły mi w zdobyciu aktualnej pracy i uważam, że w kolejnych etapach 

mojej kariery zawodowej będą mile widziane przez pracodawców. Fundacja nie tylko zapew-

niła mi możliwość szkolenia, ale także znalezienia pracy, której wcześniej bezskutecznie po-

szukiwałam na własną rękę.

Okres trwania procesu aktywizacji zawodowej: październik 2010-grudzień 2011

Jakich informacji poszukuje osoba czytająca ogłoszenie o pracę?
Osoba poszukująca pracy zainteresowana jest uzyskaniem informacji na temat:

 zakresu obowiązków na danym stanowisku, 

  wymagań pracodawcy (np. wykształcenie średnie, umiejętność obsługi programu Excel, znajomość 

programu „Płatnik”).

W naszych ofertach znajdują się informacje na temat:

 miejsca pracy (np. Wrocław, telepraca, praca w domu),

 czasu pracy (cały etat, pół etatu, elastyczny czas pracy),

 rodzaju umowy (np. umowa o pracę, umowa zlecenia),

  dostosowania siedziby do potrzeb osób z niepełnosprawnością (np. budynek dostosowany do po-

trzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – winda),

  osoby kontaktowej oraz sposobu i czasu przyjmowania aplikacji osób zainteresowanych podjęciem 

zatrudnienia (np. prosimy o przesyłania CV na adres agencjaposrednictwa@ciekawapraca.pl do 20 

maja 2012 lub prosimy o zgłoszenia osobiste w biurze w dniu 20.04 2011 w godzinach 8.00 – 16.00). 
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W Polsce stosunkowo rzadką praktyką jest umieszczanie w ogłoszeniach o pracę informacji 

na temat wysokości wynagrodzenia. Jedynie w niektórych przypadkach pracodawcy wyrażają go-

towość zawarcia tego typu informacji w treści oferty (zazwyczaj w przypadku prac niskopłatnych, 

płatnych „za godzinę”, lub w przypadku pracy na akord, gdzie wysokość wynagrodzenia uzależnio-

na jest bezpośrednio od liczby wykonanych usług). W pozostałych przypadkach zazwyczaj w ogło-

szeniu nie są umieszczane informacje na temat wysokości zarobków, bądź też znajduje się zapis 

typu wynagrodzenie – do ustalenia.

W fundacyjnej Agencji Pośrednictwa Pracy wszystkie ogłoszenia o pracę formułowane są we-

dług określonego wzoru, tak aby były spójne pod względem treści i wyglądu (napisane wg podob-

nego schematu, tą samą czcionką, zawierały w nagłówku logo/nazwę instytucji realizującej działa-

nia pośrednictwa pracy).

W załączniku nr 3.2 przedstawiamy wzór przykładowej oferty pracy. 

Ekspozycja ofert pracy
Oferty pracy powinny być umieszczane w miejscu ogólnodostępnym, tak aby osoby zaintereso-

wane podjęciem pracy łatwo mogły się z nimi zapoznać. W naszych CEiAZONach powieszono 

w wyeksponowanym miejscu tablice zawierające aktualne ogłoszenia. Wszystkie oferty dostęp-

ne są także on-line. Stosujemy też zasadę informowania osób niepełnosprawnych poszukujących 

pracy o prowadzonych aktualnie rekrutacjach poprzez przesyłanie drogą mailową aktualnych ofert.

Należy zwrócić szczególną uwagę na czytelność ofert dla osób z różnymi rodzajami niepełno-

sprawności (np. oferty nie powinny być zbyt małe ani wykorzystywać czcionki/tła mało czytelnego 

dla osób z wadami wzroku; oferty nie powinny być umieszczane zbyt wysoko, ponieważ utrudnia to 

dostęp do nich osobom niskiego wzrostu, czy poruszającym się na wózku inwalidzkim). 

Dokumenty aplikacyjne
Osoby zainteresowane korzystaniem z usług pośrednictwa pracy w CEiAZON powinny złożyć CV 

(najlepiej w wersji elektronicznej). Dysponowanie przez pośrednika dokumentami aplikacyjnymi 

osób zainteresowanych podjęciem pracy ułatwia sprawne prowadzenie procesu rekrutacyjnego. 

Posiadanie CV osób zainteresowanych podjęciem pracy umożliwia też szybką weryfikację tego, na 

ile umiejętności i doświadczenie kandydata są zgodne z oczekiwaniami danego pracodawcy. 

W przypadku osób o silnie sprecyzowanych planach zawodowych, bądź też mających nie-

wielkie doświadczenie zawodowe, możliwe jest wykorzystywanie przez pośrednika jednego CV 

kandydata. Jednak jeśli osoba poszukuje pracy na różnego typu stanowiskach, staramy się, aby 

pośrednik dysponował kilkoma sprofilowanymi wersjami jej dokumentów aplikacyjnych. 

Jeżeli beneficjent ma trudności z samodzielnym stworzeniem swojego CV, kontaktujemy go 

z doradcą zawodowym, by wspólnie wypracowali pakiet wysokiej jakości dokumentów aplikacyj-

nych odpowiadających jego sytuacji i potrzebom. 

Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest dokonywanie przez pośrednika zmian w dokumen-

tach bez wiedzy i zgody osoby poszukującej pracy. Nasi pośrednicy posiadają wiedzę i doświad-

czenie dotyczące sposobu tworzenia CV, dzięki czemu są w stanie dostrzec błędy, które znajdu-

ją się w dokumentach aplikacyjnych klientów. Typowe błędy, to brak klauzuli o zgodzie na przetwa-

rzanie danych dla potrzeb procesu rekrutacji, w rubryce „doświadczenie zawodowe” zapis: „na ren-

cie od 2002 roku”, itp.
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Dane beneficjentki: kobieta, 30 lat

Wykształcenie: wyższe – praca socjalna, politologia – polityka społeczna

Miejsce zamieszkania: Białystok

Rodzaj poszukiwanej pracy: biurowa, kontakt z ludźmi

Trudności: Według klientki: Mała ilość ofert pracy w rejonie wschodnim jak i duża konku-

rencja sprawiały, iż nie mogłam znaleźć zatrudnienia, niestety nie mogłam tez pozwolić so-

bie na szukanie pracy jakiejkolwiek ze względu na niepełnosprawność.

Przebieg procesu poszukiwania pracy 

W Fundacji zarejestrowałam się we wrześniu 2010 r. jako osoba niepełnosprawna, żeby sko-

rzystać z pośrednictwa pracy. Miałam trudności ze znalezieniem jej w swoim rodzinnym mie-

ście. Dzięki Fundacji mogłam składać swoje CV jako ofertę na różne stanowiska pracy. Raz 

byłam na rozmowie w sprawie pracy, jednak nie zostałam zatrudniona. Jednak co jakiś czas 

zaglądałam na stronę Fundacji z ofertami pracy i jeszcze podczas odbywanego przeze mnie 

stażu wypatrzyłam ofertę pracy na stanowisku pośrednika pracy. 

Uznałam, że to praca, której szukałam: biurowa, w zawodzie, oparta na kontakcie z ludźmi, 

i najważniejsze – praca, w której będę mogła pomagać innym. Jak się później okazało była 

to oferta pracy w Fundacji. Zostałam zaproszona na rozmowę rekrutacyjną i zatrudniona. 

Od października 2011 r. pracuję w Fundacji na stanowisku pośrednika pracy. Dziś wiem, 

że Fundacja nie tylko pomaga w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym, ale sama też 

zatrudnia takie osoby.

Jako nowy pośrednik pracy wiem, jak ważna jest praca w życiu osoby niepełnosprawnej, dla-

tego dokładam wszelkich starań, aby pomóc jak najliczniejszej grupie osób.

Okres trwania procesu aktywizacji zawodowej: 1 rok, w tym czasie odbyłam staż w Mini-

sterstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Kontaktowanie osób poszukujących pracy z pracodawcami
Istnieją różne formy nawiązywania pierwszego kontaktu pomiędzy pracodawcą a osobą zaintere-

sowaną podjęciem zatrudnienia. Istotne jest, aby pośrednik na początku współpracy z danym pra-

codawcą, ustalił sposób przekazywania informacji o kandydatach. 

Najczęstsze sposoby kontaktowania ze sobą obu stron przez pośrednika:

  Wysyłanie przez pośrednika do pracodawcy CV osób zainteresowanych podjęciem pracy (w tym 

przypadku pracodawca sam kontaktuje się z wybranymi kandydatami, informując pośrednika 

o efektach dalszej rekrutacji).

  Organizowanie bezpośrednich spotkań pracodawcy z osobami poszukującymi pracy w biurze po-

średnika (spotkania takie mogą mieć formę indywidualnych rozmów rekrutacyjnych lub spotkań 

informacyjnych dla większej grupy kandydatów).

  Kierowanie osób poszukujących pracy bezpośrednio do pracodawcy (w tym przypadku istotne jest 

rzetelne monitorowanie przez pośrednika tego procesu). 
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Newsletter 
Dobrym sposobem wykorzystywanym przez CEiAZON na podtrzymywanie kontaktów z klientami 

pośrednictwa pracy (pracodawcami i osobami poszukującymi pracy), jest wysyłanie newslettera. 

Newsletter do współpracujących pracodawców może zawierać informacje na temat zmian 

w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych lub inne informacje i artykuły inte-

resujące dla pracodawcy.

Newsletter dla osób poszukujących pracy, oprócz informacji na temat aktualnych ofert pracy, 

może zawierać opis działań realizowanych przez organizację, z których mogą skorzystać adresaci. 

W newletterze przesyłanym do naszych klientów umieszczamy informacje na temat aktualnie reali-

zowanych projektów, rozpoczynających się szkoleń, organizowanych atrakcji (jak np. wystawy prac 

plastycznych, wernisaże, wycieczki). Przedstawiamy również zmiany w regulacjach prawnych doty-

czących osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja działań pośrednictwa pracy
Zgodnie z wytycznymi ustawowymi, „Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałko-

wi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia – w terminie do dnia 31 stycznia każ-

dego roku, za rok poprzedni” 19. Z tego względu istotne jest rzetelne dokumentowanie działań z za-

kresu pośrednictwa. Rekomendujemy prowadzenie zestawień osób korzystających z usług pośred-

nictwa, pracodawców, z którymi została nawiązana współpraca oraz liczby pozyskanych ofert pracy. 

Konieczne jest również prowadzenie zbiorów informacji na temat dokumentów aplikacyjnych przesła-

nych do pracodawcy w odpowiedzi na dane ogłoszenie. Ułatwia to nie tylko prowadzenie ewidencji, 

ale również monitoring bieżących działań pośrednictwa pracy. 

Ważne jest odpowiednie przechowywanie dokumentacji działań pośrednictwa pracy. Wszyst-

kie dokumenty zawierające dane osobowe (np. CV, formularze zgłoszeniowe) powinny być przecho-

wywane w miejscach niedostępnych dla osób postronnych. W wybranych agencjach pośrednictwa 

pracy sposób przechowywania dokumentacji może podlegać kontroli przeprowadzanej przez od-

powiedni dla danego rejonu Wojewódzki Urząd Pracy. 

Dane beneficjentki: kobieta, 26 lat

Wykształcenie: wyższe humanistyczne

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Rodzaj poszukiwanej pracy: biurowa

Beneficjentka po ukończeniu studiów humanistycznych i odbyciu praktyk miała duże pro-

blemy ze znalezieniem pracy. Zgłosiła się do Fundacji z nadzieją zdobycia umiejętności ob-

sługi komputera i znalezienia pracy biurowej. W latach 2009–2011 klientka ukończyła kil-

ka specjalistycznych kursów komputerowych oraz uczestniczyła w wielu konsultacjach za-

wodowych i aktywizacyjnych. Samodzielne próby poszukiwania pracy zakończyły się jed-

nak niepowodzeniem. 

Dzięki pośrednictwu Fundacji beneficjentka podjęła pracę kasjerki w supermarkecie, jed-

nak praca ta nie spełniała jej oczekiwań. Dział pośrednictwa pracy przedstawił klientce ko-

lejną ofertę bardziej odpowiadającą jej kwalifikacjom i zainteresowaniom w efekcie czego 

znalazła ona wymarzona pracę.

19 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.), Art. 19f.

st
ud

iu
m

 p
rz

yp
ad

ku



50

O otrzymanej pomocy beneficjentka mówi: Interesowała mnie praca biurowa niewymaga-

jącą zbytniego chodzenia, bo mam z tym problem. Szukałam pracy przez Internet na porta-

lach z ofertami pracy, jednak spotkałam się z zerowym odzewem. Wysłałam przez 4 miesią-

ce kilkadziesiąt CV. Nikt nawet nie odpisał, żadnego zainteresowania. Nie wiedziałam, co się 

dzieje z aplikacjami po ich wysłaniu, czy ktoś w ogóle je czyta. W Fundacji zawsze była real-

na szansa kontaktu z pracodawcą i, jak widać, zaowocowało to współpracą.

Okres trwania procesu aktywizacji zawodowej: luty 2010 – styczeń 2012

Formy aktywności zawodowej 
Należy pamiętać o tym, że aktywność zawodowa może przyjmować różne formy w zależności od 

aspiracji, możliwości, wykształcenia, sytuacji osobistej i zdrowotnej oraz innych cz ynników mają-

cych wpływ na działania podejmowane przez daną osobę. 

Możliwe formy aktywności zawodowej:

  praca w oparciu o umowę o pracę,

  praca na podstawie umów cywilnoprawnych,

  praktyki, staże, przygotowanie zawodowe,

  wolontariat,

  samozatrudnienie,

  prace społeczne, 

  roboty publiczne, 

  prace interwencyjne,

  Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ),

  Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ),

  spółdzielnia socjalna.

Praktyki, staże, przygotowanie zawodowe
Dla osób niepełnosprawnych podejmujących pracę po raz pierwszy, a także takich, które w sku-

tek choroby czy wypadku muszą zmienić zawód, formy zatrudnienia takie jak: praktyki, staże, przy-

gotowanie zawodowe, są często jedyną możliwością powrotu na rynek pracy. Praca w charakterze 

praktykanta lub stażysty umożliwia odzyskanie wiary w możliwość podjęcia zatrudnienia. Pozwala 

też przekonać się, czy praca na danym stanowisku i w określonym wymiarze godzin leży w zakresie 

możliwości osoby niepełnosprawnej i odpowiada jej oczekiwaniom. Staż może stanowić też sposób 

weryfikacji planów dotyczących własnej ścieżki kariery. 

Zdarza się często, że zadowolony pracodawca przedłuża współpracę ze stażystą już w opar-

ciu o umowę o pracę. W przypadku, gdy kandydat nie zostaje zatrudniony, również wzrasta szan-

sa na podjęcie przez niego pracy, ponieważ dzięki nabytej wiedzy i doświadczeniu, staje się on bar-

dziej wiarygodnym partnerem na rynku pracy.
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Dane beneficjentki: kobieta, 54 lata

Wykształcenie: Wyższe

Miejsce zamieszkania: Opole

Rodzaj poszukiwanej pracy: pracownik biurowy, księgowa

Trudności: Beneficjentka nie mogła znaleźć pracy pomimo zalet, takich jak doświadcze-

nie, lojalność, umiejętność obsługi nowoczesnych programów i urządzeń biurowych. Po-

siadane kwalifikacje nie do końca spełniały wymagania pracodawców. Negatywny wpływ 

miał również stereotyp, że osoby powyżej 50 roku mogą być mniej efektywne w pracy.

W związku z sytuacją kryzysu na lokalnym rynku pracy, firmy ograniczają swoje wydatki, 

co przekłada się na zmieszoną liczbę ofert pracy.

Przebieg procesu poszukiwania pracy: Pomimo dużego doświadczenia zawodowego be-

neficjentka przez długi czas szukała pracy wysyłając swoje aplikacje i uczestniczyła w roz-

mowach kwalifikacyjnych bez pozytywnego rezultatu. Szansą dla beneficjentki był udział 

w projekcie „Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych”, w ramach któ-

rego ukończyła szkolenie ,,Profesjonalny pracownik NGO”. Jako aktywna uczestniczka 

szkolenia otrzymała trzymiesięczny płatny staż w miejscowym urzędzie. 

Okres trwania procesu aktywizacji zawodowej: styczeń 2011 – grudzień 2011

Telepraca
Co to jest telepraca – podstawowe pojęcia

Komisja Europejska określa telepracę jako „metodę organizowania i wykonywania pracy, w której 

pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy do-

starczając do pracodawcy wyniki (rezultaty) pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych 

oraz technologii przekazywania danych, zwłaszcza Internetu” 20. W Polsce Kodeks Pracy w Art 67 §1

mianem telepracy określa „pracę, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną” 21. 

Narzędzia n  iezbędne do wykonywania telepracy

Podstawę telepracy stanowią odpowiednie narzędzia (sprzęt komputerowy i te  lekomunikacyjny, 

oprogramowanie, szybkie łącze internetowe). Minimalne wymagania techniczne do wyko  nywania 

telepracy, to linia telefoniczna i telefon. Oprócz sprzętu i usług o różnym stopniu wyspecjalizowa-

nia dostępne jest także oprogramowanie zaprojek      towane specjalnie z myślą o telepracy. Umożliwia 

ono monitorowanie pracownika, analizę jego wyników, a co za tym idzie optymalizację pracy. Dzię-

ki wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi, bezpośrednia wymiana informacji oraz dostarczanie 

efektów pracy nie są problemem niezależnie od odległości. 

Telepraca a osoby niepełnosprawne 

Telepraca stanowi wyjątkową szansę na podjęcie aktywności zawodowej dla osób, które do tej pory 

były wykluczone z rynku pracy przez swoją niepełnosprawność. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu 

mają trudności z dotarciem do miejsca pracy (bariery architektoniczne i komunikacyjne), osoby nie-

20 A.Grabowska, Telepraca jako nowa metoda pracy, http:/www.jgrabow.webpark.pl/1.htm

21 Kodeks Pracy, Dz.U.98.21.94 z dn. 2008.06.30 
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widome i niesłyszące z kolei doświadczają problemów w odbiorze informacji bez odpowiedniego 

sprzętu komputerowego i oprogramowania. Telepraca stanowi też często jedyną dostępną formę 

pracy dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiejskich – gdzie praca zawsze łą-

czy się z koniecznością dojazdów i wszechobecnymi barierami architektonicznymi.

Z uwagi na wciąż niedostateczny rozwój infrastruktury teleinformatycznej poza aglomeracja-

mi miejskimi, osoby niepełnosprawne zamieszkujące na wsi mają problem z uzyskaniem stałego 

dostępu do szerokopasmowego Internetu. Szczególnie ważne staje się więc stworzenie ogólno-

dostępnych miejsc wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną np. Publicznych 

Punktów Dostępu do Internetu (tzw. PIAP-ów). Telepraca stanowi ogromną szansę dla osób niepeł-

nosprawnych – na drodze do jej realizacji staje jednak często brak środków finansowych na pokry-

cie kosztów wyposażenia w niezbędny sprzęt elektroniczny oraz specjalistyczne oprogramowanie, 

a także zbyt małe możliwości zdobywania przez te osoby kwalifikacji potrzebnych do wykonywa-

nia pracy zdalnej. 

Warto uwzględnić telepracę w projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych (choć 

nie wyłącznie). Ważne jest, aby w cyklu szkoleniowym uwzględnić zarówno: zapoznanie uczestni-

ków ze specyfiką telepracy (w tym np. wykonywania wcześniej ustalonych z pracodawcą zadań), 

dostosowanie stanowiska pracy, a także przeszkolenie samych właścicieli firm z sektora MŚP w za-

kresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na zasadach telepracy (przepisów prawnych, zarzą-

dzania). 

Podjęcie telepracy może okazać się szczególnie korzystne w przypadku osób z niepełno-

sprawnością ruchową. Wprawdzie wymaga określonych cech, które ułatwiają funkcjonowanie 

w tego typu zatrudnieniu, ale stanowi szansę na wejście bądź powrót na rynek pracy, samorealiza-

cję i integrację ze społeczeństwem.

Mężczyzna (30 lat), porusza się na wózku. Mieszka w niewielkiej miejscowości (3 tys. 

mieszkańców). Od 2007 r. pracuje na stanowisku operatora wprowadzania danych. Jak sam 

mówi: jedyna forma pracy, która jest dla mnie możliwa to telepraca. Mam paraliż czterokoń-

czynowy i nie mogę pracować poza domem. Do poszukiwania zatrudnienia skłoniła mnie 

przede wszystkim chęć działania oraz warunki ekonomiczne. W trakcie poszukiwań rozesła-

łem wiele CV do różnych firm. Mój obecny pracodawca skontaktował się ze mną i tak roz-

poczęliśmy współpracę. W telepracy odpowiada mi przede wszystkim to, że mogę dostoso-

wać godziny pracy do swoich możliwości. Nie znajduję w zasadzie żadnych wad w tej for-

mie pracy.
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2.4 Aktywizacja społeczna
Obcowanie z innymi ludźmi podczas nieformalnych spotkań i świadomość przynależności do gru-

py może mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie jednostki. Podobnie pozytywne skutki mogą 

wynikać z uczestnictwa w spotkaniach tematycznych i artystycznych. Osoby zaangażowane 

w taki rodzaj aktywności nie muszą mieć zdolności artystycznych, ponieważ głównym celem spo-

tkań jest ekspresja emocji oraz możliwość kontaktu z innymi ludźmi, a nie skupienie się na samym 

wytworze. Ciekawym pomysłem sprzyjającym aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych 

jest udział w wydarzeniach kulturalnych (np. przedstawieniach, koncertach, klubach dyskusyjnych) 

oraz w innych zajęciach o charakterze integracyjnym: wspólnych wycieczkach, imprezach świątecz-

nych i tematycznych, nieformalnych spotkaniach. Udział w tego typu przedsięwzięciach jest szcze-

gólnie istotny w przypadku osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność mają ograniczoną 

możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ponadto uczestnictwo w przedsięwzięciach 

kulturalnych uwrażliwia instytucje kultury oraz organizatorów imprez na potrzeby środowiska osób 

z niepełnosprawnością. 

Jak to robimy w CEiAZON?
Prowadzimy warsztaty artystyczne, zajęcia integracyjne, organizujemy wspólne wyjścia do kina, teatru 

i muzeum. Ogłaszamy konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie, dzięki którym osoby niepełno-

sprawne są zmotywowane do rozwijania warsztatu artystycznego. Na terenie Warszawy działa Komisja 

Podopiecznych, która pomaga przede wszystkim tym osobom, którym zdrowie nie pozwala na konty-

nuowanie pracy zawodowej. Tradycją stało się organizowanie spotkań wigilijnych i wielkanocnych – ten 

szczególny czas spędzamy wspólnie, w gronie osób od lat związanych z Fundacją. 

Poniżej przedstawiamy opisy działań o charakterze kulturalnym i społecznym realizowanych 

przez naszą Fundację.

2.4.1 Kultura i sztuka

„Mój świat w obiektywie” – 
organizacja warsztatów foto-
graficznych dla osób niepeł-
nosprawnych z terenu woje-
wództwa podlaskiego 

W białostockim CEiAZON 

zorganizowano warsztaty 

fotograficzne dla 20 osób 

niepełnosprawnych z terenu 

Podlasia. Zajęcia poprowadzone 

były przez profesjonalnego fotografa 

posiadającego doświadczenie 

w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. Ważnym 

elementem projektu był plener 

fotograficzny, podczas 

którego uczestnicy pod okiem



54

instruktora wykonywali zdjęcia, których tematem przewodnim był szeroko pojęty ruch: poruszający 

się ludzie, jadące auta, lecące ptaki, miasto nocą. Końcowy etap warsztatów polegał na indywidual-

nym omówieniu prac wykonanych podczas pleneru. Podsumowaniem projektu była wystawa zdjęć 

przygotowana przez uczestników, którzy sami wybrali najlepsze prace i dokonali niezbędnych obró-

bek technicznych. Tak przygotowane zajęcia miały na celu nie tylko rozwinięcie wyobraźni uczest-

ników, zapoznanie ich z zasadami kadrowania czy tworzenia kompozycji, ale również zainspirowa-

nie do dalszej własnej pracy i odkrywanie radości wypływającej z przyjemności fotografowania. 

„Opole przyjazne dla niepełnosprawnych”
W opolskim Oddziale CEiAZON, realizowany był projekt, dzięki któremu chcieliśmy uwrażliwić in-

stytucje kultury na potrzeby niepełnosprawnych, a same osoby niepełnosprawne zachęcić do szer-

szego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Zorganizowane zostały warsztaty in-

tegracyjne i artystyczne oraz wyjścia do instytucji kultury działających na terenie Opola. Zwieńcze-

niem projektu był konkurs plastyczny „Opole okiem niepełnosprawnych”. Projekt cieszył się dużym 

zainteresowaniem niepełnosprawnych mieszkańców Opola, którzy chętnie uczestniczyli w realizo-

wanych w jego ramach przedsięwzięciach. 

„Plener malarsko – fotograficzny oraz wycieczka turystyczna dla niepełnospraw-
nych mieszkańców Mazowsza”
Zrealizowane w ramach projektu działania były doskonałą okazją do wspólnej integracji oraz zwięk-

szenia motywacji do podejmowania dodatkowych aktywności. Wyjazd umożliwił lepsze poznanie 

Mazowsza, jako terenu przyjaznego niepełnosprawnym oraz stanowił okazję do wspólnego spę-

dzenia czasu przez osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność i ograniczone środki 

finansowe, nie mają możliwości uczestnictwa w imprezach integracyjnych i aktywnościach tury-

stycznych. Uczestnicy zajęć mieli okazję doskonalić swoje umiejętności plastyczne i fotograficzne. 

Stworzone prace zostały zaprezentowane na wystawie.
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W ramach projektu uczestnicy mogli wybrać: 

  wycieczkę turystyczną Niepokalanów – Żelazowa Wola – Brochów (uczestniczyło w niej 40 osób, 

w tym osiem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich); 

  plener malarski i plener fotograficzny (uczestniczyło w nim 30 osób).

Okazało się że wiele osób zainspirowało się do dalszej aktywności. Dziesięciu uczestników 

pleneru malarsko-fotograficznego wzięło udział w kolejnym projekcie, gdzie podnoszą swoje umie-

jętności plastyczne. Trzy osoby poruszające się na wózkach samodzielnie zorganizowały dla siebie 

i swoich znajomych kolejną wycieczkę krajoznawczą. Większość osób nawiązała nadal utrzymywa-

ne znajomości z innymi uczestnikami wyjazdu. Uczestnicy zaangażowali się we wspólne działania 

w Fundacji, np. przygotowanie dekoracji do wspólnej Wigilii. Wspólnie przygotowali też wernisaż. 

2.4.2 Integracja społeczna 

Spotkania wigilijne i wielkanocne

Od 22 lat istnienia Fundacji i Komisji Podopiecznych pracownicy wolontarystycznie organizują spo-

tkania wigilijne oraz wielkanocne, w których udział bierze około sto osób. Pracownicy Fundacji 

przygotowują poczęstunek, beneficjenci i podopieczni przynoszą dania świąteczne. Osoby niepeł-

nosprawne, pracownicy Fundacji (wielu z nich to również niepełnosprawni) i wolontariusze wspól-

nie przygotowują kartki i dekoracje. Spotkania świąteczne cieszą się zawsze ogromnym powodze-

niem – jest to integracja środowiska klientów, podopiecznych i pracowników Fundacji oraz okazja 

do rozmów, wspólnego śpiewania i spędzenia czasu. 
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3. ROLA OTOCZENIA 

W AKTYWIZACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne stanowią 14,3 proc. Polaków, co oznacza że 85,7 proc. stanowi otoczenie 

osób niepełnosprawnych wchodząc z nimi w różne interakcje i zależności. Osoby sprawne stano-

wią w życiu osób niepełnosprawnych istotny element – często są dla nich pomocą i oparciem, ale 

też przez stereotypowe uprzedzenia powodują, że niepełnosprawnym trudniej się odnaleźć w ży-

ciu. Osoby niepełnosprawne nazywane są często największą mniejszością świata. Powinny być do 

nich skierowane specjalne działania, ale nie powinno to mieć wpływu na postrzeganie tych osób 

jako osób „specjalnej troski”.

Otoczenie osób niepełnosprawnych możemy podzielić na kilka grup:

 rodzina,

  instytucje pomocowe (m.in. przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych, przedstawiciele 

instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, urzędnicy, nauczyciele),

 społeczność lokalna,

 współpracownicy,

 pracodawcy.

W ramach działań Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych moż-

na znaleźć takie, które są skierowane właśnie do otoczenia osób niepełnosprawnych. Tematem 

przewodnim tych działań jest pokazanie, że osoba niepełnosprawna jest tak samo wartościowa jak 

osoba sprawna, tak w kontaktach społecznych jak i na otwartym rynku pracy. 



Przykładowe działania które realizujemy przedstawia poniższa tabela

Grupa Przykładowe 
działania

Opis działania

rodzina Spotkania 

integracyjne

W ramach działań CEiAZON realizujemy spotkania integra-

cyjne, wigilijne i wielkanocne dla osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin. Są one doskonałą okazją do poznania otocze-

nia w jakim funkcjonuje osoba niepełnosprawna.

rodzina Wyjazdy integracyjne Rodzice osób niepełnosprawnych są uczestnikami orga-

nizowanych przez nas wyjazdów integracyjnych dla osób 

niepełnosprawnych. Uczestniczą podczas nich w działa-

niach ewaluacyjnych, które pozwalają na lepsze poznanie 

ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do działań kierowa-

nych przez nas do osób niepełnosprawnych. 

rodzina Wyjścia kulturalne, 

wernisaże

W działania aktywizacji zawodowej CEiAZON wplatamy 

działania aktywizujące społecznie osoby niepełnospraw-

ne, takie jak wyjścia kulturalne, wernisaże. Uczestnikami 

tych działań są również ich rodziny. Pozwala to na pogłę-

bienie integracji osób niepełnosprawnych z rodziną, jak 

i ze społecznością lokalną.

instytucje

pomocowe

Szkolenie metodą 

warsztatową 

„Metody aktywizacji 

osób niepełnospraw-

nych”

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z charakte-

rystyką niepełnosprawności i jej różnymi typami. Przedsta-

wia metody i narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej 

oraz pokazuje sposób wyboru i dostosowania poszcze-

gólnych metod i narzędzi do specyfiki każdej z niepełno-

sprawności.

instytucje

pomocowe

Warsztat „Współpra-

ca z osobami niepeł-

nosprawnie z różny-

mi rodzajami niepeł-

nosprawności”

Interaktywny warsztat jest sposobem na zapoznania się 

ze specyficznym uwarunkowaniami poszczególnych nie-

pełnosprawności, jak niepełnosprawność ruchu, wzroku 

czy słuchu. Kreuje prawidłową postawę wobec osób o róż-

nych rodzajach niepełnosprawności, pokazuje metody po-

stępowania w kontaktach z osobą niepełnosprawną.

instytucje 

pomocowe, 

pracodawcy

Szkolenie „Dofinan-

sowanie do wyna-

grodzeń osób niepeł-

nosprawnych”

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z systemem 

dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 

ich wysokością, techniczną obsługą samego systemu.

instytucje 

pomocowe, 

pracodawcy

Szkolenie 

„Telepraca”

Szkolenie przedstawia prawne aspekty telepracy, a także 

pokazuje zalety i wady stosowania tego rozwiązania. Uczy, 

jak ocenić, na ile ta elastyczna forma zatrudniania jest 

dobrym wyborem dla danego pracodawcy. 
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rodzina, 

społeczność 

lokalna, 

instytucje 

pomocowe

Dni Otwarte w orga-

nizacji

Dni Otwarte dają możliwość lokalnej społeczności za-

poznania się z działaniami organizacji. Są połączeniem 

warsztatów (np. warsztat zarządzania sobą w czasie) 

oraz imprezy integracyjnej. Konstrukcja i części składo-

we każdego z dni otwartych zależą od ustalonego tematu 

przewodniego. Przykładem może być Dzień Otwarty 

w CEiAZON organizaowany w dniu 8 marca. Wszystkie 

działania skierowane są do kobiet, prowadzony jest 

warsztat wizażu, wykład z praw kobiet, warsztat 

tworzenia biżuterii.

rodzina, 

społeczność 

lokalna, 

instytucje 

pomocowe

Działania promocyj-

no-informacyjne

Działania promocyjno-informacyjne, to zbiór działań, 

które realizujemy wykorzystując przede wszystkim nowo-

czesne technologie, szczególnie Internet. Poprzez mailingi 

i newsletter dla klientów i zaprzyjaźnionych instytucji 

pomocowych informujemy o aktualnie prowadzonych 

w CEiAZON działaniach. Wykorzystujemy wydawane przez 

nas publikacje i udział przedstawicieli CEiAZON 

w piknikach, spotkaniach, konferencjach.

pracodawcy Doradztwo i szko-

lenia w zakresie za-

trudniania osób nie-

pełnosprawnych

Doradztwo i szkolenia w zakresie:

•  uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych;

•  przystosowania stanowiska i środowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej;

•  refundacji kosztów szkoleń niepełnosprawnych pracow-

ników;

•  prawnych aspektów zatrudniania niepełnosprawnych 

pracowników (szczególnie w aspekcie nawiązywania 

stosunku pracy oraz wymagań i uprawnień pracodaw-

ców oraz niepełnosprawnych pracowników).

pracodawcy, 

współpra-

cownicy

Szkolenia i warsztaty 

indywidualnie dopa-

sowane do potrzeb 

pracodawców

Szkolenia i warsztaty, m.in.:

•  „Współpraca z osobami niepełnosprawnymi z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności”;

•  warsztat dla potencjalnych współpracowników osób 

niepełnosprawnych skierowany do przedsiębiorców,

którzy chcą zatrudniać w swojej firmie niepełnospraw-

nych. Warsztat ma na celu wyjaśnienie wątpliwości 

dotyczących niepełnosprawności. Wątpliwości te mogą 

dotyczyć sposobu traktowania niepełnosprawnego 

pracownika, komunikacji z nim, rozwiązywania 

problemów. 

Opisane wyżej działania są tylko małym wycinkiem tego, co można zrobić, aby aktywnie działać 

w środowisku otoczenia osób niepełnosprawnych, aby kreować prawidłową postawę, a tym samym 

stwarzać osobom niepełnosprawnym warunki do rozwoju i aktywności społeczno-zawodowej.
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4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wszystkie nasze działania realizowane przez Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepeł-

nosprawnych finansowane są ze źródeł publicznych. 

Główne źródła finansowania naszych działań:

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 Europejski Fundusz Społeczny poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w tym: 

–  Priorytet VII promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmoc-

nienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 aktywizacja zawodowa i społeczna osób za-

grożonych wykluczeniem społecznym,

–  Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 

oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających 

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

–  Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich.

Inne źródła finansowania naszych działań:

 Urząd Miasta Stołecznego Warszawa,

 Urząd Miasta Opole,

 Urząd Miasta Białystok,

 Fundacja Wspólna Droga,

 Zarząd Województwa Mazowieckiego

 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie,

  Europejski Fundusz Społeczny poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obsza-

rach wiejskich. 

Wspiera nas również firma Microsoft, która wspólne z Fundacją realizuje inicjatywy mające na 

celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób zagrożonych marginalizacją, w tym osób nie-

pełnosprawnych. 
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O Fundacji Pomocy Matematykom 

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Nasza organizacja powstała w 1990 roku z inicjatywy środowiska ma-

tematyków i informatyków Polskiej Akademii Nauk przy współudzia-

le Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od 2004 roku mamy sta-

tus Organizacji Pożytku Publicznego. Należymy do Federacji Organi-

zacji Służebnych MAZOWIA oraz Koalicji na Rzecz Osób z Niepełno-

sprawnością. Pomagamy osobom ze wszystkimi rodzajami niepełno-

sprawności z całej Polski. Działamy wielowymiarowo – począwszy od 

tworzenia nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i organizacji szkoleń, 

poprzez doradztwo: zawodowe, prawne i psychologiczne, po pomoc 

w znalezieniu zatrudnienia. Podejmujemy inicjatywy zapobiegające 

marginalizacji środowiska, wspieramy osoby niepełnosprawne w eko-

nomicznym usamodzielnianiu się i w dążeniu do samorealizacji. Prowa-

dzimy Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnospraw-

nych w Warszawie, Opolu i Białymstoku.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

ul. Narbutta 49/51 lok. 2
02-529 Warszawa 
tel.: 22 565 48 79

e-mail: fpmiinr@idn.org.pl 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych w Opolu 

ul. Koraszewskiego 8-16
45-011 Opole 

tel.: 77 453 64 81 wew. 392
e-mail: opole@idn.org.pl

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku 

ul. Branickiego 17A lok. 200
15-085 Białystok 
tel.: 85 679 26 65

e-mail: bialystok@idn.org.pl
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