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	 WSTĘP

Proces aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jest trudny 
i wielopłaszczyznowy. Wymaga zarówno znajomości zagadnień zdrowotnych, społecznych 
i psychologicznych osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, jak też 
środowiska społecznego oraz dynamiki rynku pracy. Złożoność tej problematyki rodzi 
fundamentalne pytanie: jak wspierać osobę niepełnosprawną, aby mogła aktywnie funk-
cjonować w otaczającym ją świecie? Pytanie to od wielu lat stawiają sobie organizacje 
i instytucje wspierające środowisko niepełnosprawnych. W gronie tym jest Fundacja 
Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo). Jednak nie ma jednej odpowiedzi. Każdy człowiek jest indywidualnością, 
ma specyficzną sytuację, zasoby i ograniczenia. Stąd wniosek, że każdego należy traktować 
indywidualnie – by pomóc mu znaleźć właściwą ścieżkę i dobrać najefektywniejsze metody 
działania. 

Niniejsza publikacja jest próbą usystematyzowania wiedzy i doświadczeń, jakie nasza 
Fundacja zdobyła przez 23 lata działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych. Nie dajemy gotowej recepty, ale przedstawiamy opis działań, 
które realizowane łącznie, stanowią modelowe podejście do problemu. W ten sposób 
chcemy podzielić się wypracowanymi rozwiązaniami z osobami, które w swoim życiu 
zawodowym stykają się z problemem niepełnosprawności. Pokazujemy, jak planować 
i realizować wsparcie na rzecz tej grupy, a także je systematyzować i ewaluować. 
Wierzymy, że informacje te przyczynią się do poszerzenia lub usystematyzowania wiedzy, 
a także zainspirują do dalszych działań.
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	 1.	POTENCJAŁ	FUNDACJI	AKTYWIZACJA

Fundacja Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo) powstała w 1990 roku z inicjatywy środowiska matematyków 
i informatyków Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego. Początkowo działalność organizacji skierowana była do środowiska 
niepełnosprawnych matematyków i informatyków, jednak szybko okazało się, że potrzeby 
są znacznie większe. 

Misja: 
Misją Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 
poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Cel: 
Celem głównym Fundacji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kluczowe wartości:
• zaangażowanie,
• otwartość,
• innowacyjność,
• profesjonalizm,
• doświadczenie. 

Działamy kompleksowo i wielowymiarowo. Specjalizujemy się w wykorzystywaniu 
nowoczesnych technologii w edukacji i aktywizacji. Prowadzimy Agencję Doradztwa Per-
sonalnego, dzięki której wspieramy w wyborze optymalnej ścieżki kariery czy edukacji 
związanej z rozwojem zawodowym. Doradzamy, jak poruszać się w zawiłym świecie 
prawa pracy oraz jakie prawa i obowiązki mają pracownicy niepełnosprawni. 
Pomagamy uporać się z trudnymi sytuacjami życiowymi i odzyskać wiarę we własne siły 
– zarówno w aktywności społecznej, jak i zawodowej. Prowadzimy akredytowaną 
Agencję Zatrudnienia. Wspieramy osoby niepełnosprawne w znalezieniu pracy. 
Pracodawcom pomagamy wyszukać odpowiednich pracowników z niepełnosprawno-
ściami, jak również uzyskać dofinansowania do ich wynagrodzeń czy na przystosowanie 
stanowisk pracy. Świadczymy usługi dla osób ze wszystkimi rodzajami niepełnospraw-
ności – poprzez realizację kompleksowych działań w prowadzonych przez nas Centrach 
Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
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Rys. 1. Fundacja Aktywizacja – wczoraj i dziś.

1990

2013
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Określają nas cztery kluczowe hasła: niepełnosprawni, ciągłość działania, ICT i OPP. 

Niepełnosprawni – ponieważ to właśnie do nich kierujemy nasze działania, wspieramy 
ich dążenia do samorealizacji, rozwoju oraz aktywności zawodowej i społecznej. 

Ciągłość – ponieważ istniejemy od ponad 20 lat, zdobywając wiedzę, rozwijając się i poszerzając 
zakres oferowanej przez nas pomocy, a także dlatego, że prowadzimy usługi niezależnie 
od realizowanych projektów, co daje beneficjentom poczucie ciągłego i stabilnego wsparcia.

ICT – ponieważ opieramy nasze działania o technologie informacyjno-komunikacyjne, 
wykorzystujemy ICT jako narzędzie kontaktów z beneficjentami, których uczymy kompe-
tencji w tym zakresie, aby mogli realizować swoje cele, pomimo ograniczeń związanych 
z niepełnosprawnością. 

Organizacja Pożytku Publicznego – ponieważ działamy dla pożytku społecznego, dzięki 
ludziom i dla ich dobra.

Potencjał organizacyjny

Fundacja, poza siedzibą główną w Warszawie, dysponuje 8 Oddziałami terenowymi 
– Centrami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych:

• w Warszawie (w obecnej formie funkcjonuje od 2005 r.), 

• w Białymstoku i Opolu (otwartymi w 2009 r.), 

• w Bydgoszczy i Łodzi (otwartymi w 2012 r.), 

• we Wrocławiu, w Rzeszowie i Poznaniu (otwartymi w 2013 r.).

We wszystkich Centrach obowiązują Standardy usług, obejmujące opisy poszczególnych 
działań, szczególnie istotnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełno-
sprawnych, wraz ze wskazaniami organizacyjnymi i merytorycznymi, dotyczącymi realizacji 
oraz wykazem dokumentacji i zasobów potrzebnych do ich wykonania. Zapewnia 
to wysoką jakość i efektywność realizowanych usług. Wszystkie działania prowadzone 
przez Fundację są stale ewaluowane, a oferta jest dostosowywana do zmieniających się 
potrzeb naszych klientów oraz wymagań rynku pracy. 

Fundacja posiada uprawnienia niezbędne do świadczenia usług z zakresu doradztwa, 
pośrednictwa pracy oraz szkoleń. Są to m.in.:

• uprawnienia kuratoryjne dla niepublicznej placówki oświatowej (nr KOiW 
412/K/95),

• wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego (certyfikat 
nr rejestru 947/2),

• wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie 
pośrednictwa pracy na terenie RP (certyfikat, nr rejestru 947/1a).
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Rys. 2. Najważniejsze wydarzenia z historii Fundacji Aktywizacja.

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 

  enzcytamrofnI owtsyzrawoT eiksloP

Charytatywne Bale Informatyków – gościły
corocznie przedstawicieli największych  firm 
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

  artneC-e umargorP ajcaruguanI

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   hcaisW an 

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)

2012

2013

 
Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej

Osób Niepełnosprawnych

W Łodzi i Bydgoszczy powstają 
W Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu powstają 
Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych

Fundacja rozpoczyna realizację największego 
w dotychczasowej historii ogólnopolskiego 
projektu aktywizacji zawodowej 
niepełnosprawnych mieszkańców 
wsi i małych miast

Po 23 latach działalności Fundacja zmienia
nazwę na: Fundacja Aktywizacja



11

Potencjał ludzki

W Fundacji zatrudnionych jest około 150 stałych pracowników. Najwięcej spośród nich 
posiada dyplom pedagoga lub psychologa. Wśród pozostałych zatrudnionych znajdują 
się także politolodzy, prawnicy, socjologowie, ekonomiści, filolodzy. Wśród pracowników 
są osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie menedżerskie z zakresu zarządzania 
organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku pracy, finansami, projektami współ-
finansowanymi z funduszy europejskich i dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz realizowanymi w ramach środków pozyskanych od innych 
instytucji grantodawczych. 

Pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z beneficjentami Fundacji, posiadają 
odpowiednie, formalnie potwierdzone kompetencje i duże doświadczenie w zakresie 
udzielanych konsultacji i doradztwa zawodowego, doradztwa prawnego oraz wsparcia 
psychologicznego (wraz z uprawnieniami do stosowania testów i kwestionariuszy 
diagnostycznych). 

Wszyscy pracownicy Fundacji, tuż po zatrudnieniu, zapoznawani są ze standardami 
i procedurami dotyczącymi realizowanych działań. Każdy pracownik merytoryczny przechodzi 
także wstępne szkolenie dotyczące kontaktów z osobami z niepełnosprawnością. 
Cyklicznie organizowane są wewnętrzne szkolenia dla poszczególnych grup pracowników 
oraz spotkania merytoryczne, mające na celu wymianę doświadczeń i wiedzy 
merytorycznej. Dzięki uczestnictwu w specjalistycznych szkoleniach, szkołach trenerskich 
czy studiach podyplomowych pracownicy Fundacji nieustannie podnoszą swoje 
kompetencje.

Profil i otwartość Fundacji przyciąga praktykantów oraz wolontariuszy. W 2012 r. 
we wszystkich oddziałach organizacji pracę wolontarystyczną na jej rzecz wykonywało 
prawie 50 osób. Były to zarówno czynności merytoryczne (np. przygotowanie lub 
przeprowadzenie szkolenia), administracyjne, promocyjno-informacyjne, obsługa techniczna, 
jak również indywidualne wsparcie odbiorców naszych działań. Współpracujemy też 
z uczelniami i szkołami z miast, gdzie zlokalizowane są nasze Centra. Co roku studenci 
kierunków społecznych i uczniowie szkół informatycznych odbywają u nas praktyki i staże.

Prowadzenie ogólnopolskich działań, utrzymanie wysokiego poziomu usług, na bieżąco 
dostosowywanych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i sytuacji osób niepełno-
sprawnych, wymaga od Fundacji współpracy z ekspertami z obszarów rynku pracy, spraw 
społecznych i zawodowych, metod pracy i nauczania osób z różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności, a także z ekspertami zajmującymi się wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu informatycznego i oprogramowania w nauce i pracy.

Zasoby techniczne

Wszystkie Centra prowadzone przez Fundację są dostosowane do potrzeb osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności oraz posiadają odpowiednie wyposażenie, zaplecze szko-
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leniowe i socjalne – przygotowane tak, aby realizowane działania były zgodne ze standar-
dami obowiązującymi w Fundacji. 

Organizacja realizuje programy szkoleniowe, warsztatowe i seminaryjne. Programy szkole-
niowe obejmują: szkolenia informatyczne podstawowe oraz zaawansowane, szkolenia 
zawodowe, w tym również językowe. Programy warsztatów dotyczą doskonalenia umiejętności  
społecznych. W ofercie są także zajęcia kierowane do otoczenia osób niepełnosprawnych, 
w tym pracodawców, innych NGO oraz podmiotów samorządowych. Organizacja 
dysponuje również programami seminariów prawnych. 

W zasobach edukacyjnych Fundacji, wypracowanych w ramach realizowanych projektów, 
jest także platforma e-learningowa, na której udostępniane są beneficjentom szkolenia 
z zakresu aktywizacji zawodowej (5 kursów), przedsiębiorczości (6) oraz ICT (30). 

Ważnym strategicznie zewnętrznym zasobem jest 406 e-Centrów (zlokalizowanych 
na terenach wiejskich), które Fundacja współtworzyła w latach 2007-2008 jako członek 
konsorcjum projektu „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” (realizowanego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój 
społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji 
– promocja kształcenia przez całe życie). e-Centra zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, 
biurowy i treści merytoryczne. Fundacja wykorzystuje ich infrastrukturę i zasoby 
w terenowych projektach aktywizujących osoby niepełnosprawne na terenach wiejskich. 

Działalność rzecznicza

Fundacja, pretendując do miana instytucji kreującej i realizującej politykę państwa wobec 
osób niepełnosprawnych, za szczególnie istotną uważa możliwość prezentowania i promowania 
korzystnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej. Sprzyja 
temu przynależność Fundacji do ciał odpowiadających za konsultacje społeczne, w tym 
również do następujących sieci i zrzeszeń:

• Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
• Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
• Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA,
• Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, 
• Opolskie Forum Organizacji Socjalnych,
• Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni,
• European Alliance on Skills for Employability,
• Telecentre Europe,
• Creative Communication Cluster,
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego przy UM m.st. 

Warszawy,
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych przy UM m.st. Warszawy,
• Komisja ds. Dostępności Przestrzeni Miejskiej przy Prezydencie Miasta Białegostoku,
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• Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi.

Reprezentowanie Fundacji oraz zaangażowanie pracowników w komisjach, grupach 
roboczych, spotkaniach czy konsultacjach stanowi ważny aspekt działalności Fundacji.

 
Fot. 1. Agata Gawska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywizacja, podczas konferencji „Różni, 
ale równi – agencje zatrudnienia alternatywą dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełno-
sprawnościami”, organizowanej we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
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	 2.	DIAGNOZA	SYTUACJI

Dla zewnętrznego obserwatora niepełnosprawność jest utrudnieniem, dla samej osoby 
niepełnosprawnej nie zawsze stanowi przeszkodę – czasem jest to po prostu naturalny 
stan egzystencji. W świadomości społecznej formami najczęściej udzielanej pomocy 
osobom niepełnosprawnym są: wsparcie finansowe lub rzeczowe oraz ułatwienie 
dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji. Wskazywana jest też konieczność umożli-
wienia podjęcia zatrudnienia (w tym dostosowanie warunków pracy), a także – chociaż 
rzadziej – zniesienia barier architektonicznych, zapewnienia normalnego udziału w życiu 
społecznym, szkolenia (edukacji i rozwoju) oraz tworzenia instytucji, poradnictwa, prawa 
wspomagającego niepełnosprawnych1. 

„Do osób niepełnosprawnych zalicza się te, które mają długotrwale naruszoną sprawność 
fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może – w zetknięciu 
z różnymi barierami – utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, 
na zasadzie równości z innymi osobami”.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

W świetle obowiązującej definicji zawartej w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 r., „niepełnosprawnymi są osoby, 
których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 
bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność 
do wykonywania pracy zawodowej”2. 

Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z grudnia 2002 r. wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności: 

• znaczny – odnosi się do osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej 
do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymaga-
jącej w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy 
innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,

• umiarkowany – odnosi się do osoby z naruszoną sprawnością organizmu, nie-
zdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub  
wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 
społecznych,

1 Zob. P. Boryszewski, Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych na przykładzie 10 wybranych gmin 
w Polsce, Warszawa 2007, s. 58-59.
2 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r., 
nr 123, poz. 776.
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• lekki – odnosi się do osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej 
w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy – w porównaniu 
do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych 
z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną – lub mającej ograniczenia w pełnieniu 
ról społecznych, dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Struktura populacji osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcejwg stopnia niepełnosprawności
(wg danych BAEL przeliczonych w oparciu o nowe bilanse ludności po Narodowym Spisie Powszechnym 2011 s. 7)

Stopień niepełnosprawności:

łączna liczba
osób niepełnosprawnych:

27,4%

Znaczny
915434

40,5%

Umiarkowany
1353105

32,1%

lekki
1072461

3 341 000

Rys. 3. Struktura populacji osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej, wg stopnia 
niepełnosprawności (dane BAEL, przeliczone w oparciu o nowe bilanse ludności po 
Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 r.).
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W Polsce najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, 
narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne3. Wg danych Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcjami narządu ruchu stanowią w Polsce 
ponad połowę populacji osób niepełnosprawnych (55,8%). 

55,8%
27,3%

13,7%
49,6%

33%
10,1%

4%
27,1%

Uszkodzenia i choroby narządu ruchu

Uszkodzenia i choroby narządu wzroku

Uszkodzenia i choroby narządu słuchu

Schorzenia układu krążenia

Schorzenia neurologiczne

Schorzenia psychiczne

Upośledzenie umysłowe

Inne schorzenia

Osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat i więcej wg grup niepełnosprawności w roku 2009 (w procentach)
Rys. 4. Struktura populacji osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej, wg grup niepełno-
sprawności (w procentach) w 2009 r.

Udział osób pracujących wśród niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w 2010 r. 
wynosił 14,5%, a wśród osób w wieku produkcyjnym – 21,9%. Wskaźnik zatrudnienia osób 
sprawnych w wieku 15 lat i więcej oraz osób w wieku produkcyjnym wynosił odpowiednio 
54,7% i 68,9%. W stosunku do 2006 r. udział pracujących osób niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym wzrósł o 3,7 pkt proc., zaś w porównaniu z rokiem poprzednim 
o 0,5 pkt proc. (podczas gdy u osób sprawnych obniżył się o 0,3 pkt proc.).

Chociaż osoby niepełnosprawne są wciąż znacznie gorzej wykształcone niż sprawne, 
w ostatnich latach obserwuje się stopniowy wzrost liczby niepełnosprawnych z co najmniej 
średnim wykształceniem – do 27,3% w 2011 r. (z 23,7% w roku poprzednim), a wśród 
osób w wieku produkcyjnym do 34,1% (z 32,8% w roku poprzednim). W 2010 roku 
wyraźnie wzrósł też udział osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie 
– do 7,1%, a wśród osób w wieku produkcyjnym – do 8,6% (podczas gdy w 2009 r. było to 
odpowiednio 5,9% i 5,1%). Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 31% niepeł-
nosprawnych (wśród osób w wieku produkcyjnym – 39,4%)4.

3 Dane na podstawie biuletynu „Osoby niepełnosprawne w Polsce podstawowe dane statystyczne”, Biuro 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wykres sporządzono w oparciu o ww. biuletyn.
4 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja/
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Wykształcenie osób niepełnosprawnych prawnie w roku 2011 (w procentach)

Wyższe Średnie Zawodowe

31%7,1% 27,3%

Rys. 5. Wykształcenie osób niepełnosprawnych prawnie (w procentach) w 2011 r.
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	 3.	MODELOWE	WSPARCIE	OSÓB	NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
—	TEORIA	I	PRAKTYKA

Fundacja przez lata udoskonalała swój model działania. Centra Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnoprawnych funkcjonują obecnie w oparciu o wypracowany 
na podstawie kilkunastoletnich doświadczeń model kompleksowego wsparcia w procesie 
aktywizacji społecznej i zawodowej. Jego geneza sięga 1997 roku, kiedy po raz pierwszy 
połączyliśmy kursy podnoszące kwalifikacje w zakresie obsługi komputera i Internetu 
z grupami wsparcia oraz doradztwem indywidualnym. W ten sposób Fundacja stała 
się prekursorem modelu, który oparty jest na trzech filarach: szkoleniach, doradztwie 
i pośrednictwie pracy. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) jesteśmy w stanie objąć wsparciem niepełnosprawnych, bez względu na ich miejsce 
zamieszkania. Przez lata zdobyliśmy doświadczenie w skutecznej pomocy w pokonywaniu 
barier, z jakimi spotyka się ta grupa. Prawie 30% zespołu Fundacji stanowią osoby niepeł-
nosprawne, które pomagając klientom, odnoszą się do własnych doświadczeń. Obecnie 
nasze działania koncentrują się na sferze zawodowej. Realizujemy je w ramach programu 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Czym jest Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych to program, który 
realizujemy od 2004 roku. Prowadzimy osiem Centrów: w Warszawie, Opolu, Białymstoku, 
Bydgoszczy, Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i Poznaniu. Oferują one osobom z niepełno-
sprawnościami kompleksowe wsparcie w aktywizacji zawodowej – poprzez doradztwo, 
szkolenia i pośrednictwo pracy, a uzupełnieniem tego procesu są działania ukierunkowane 
na aktywizację społeczną.

Centrum krok po kroku

Nadrzędną zasadą działań realizowanych przez Centra jest kompleksowość i ciągłość. 
Oferujemy wielowymiarowe wsparcie, dostosowując je do potrzeb każdego klienta, 
zgodnie z wypracowanym wspólnie z nim Indywidualnym Planem Działania. Usługi 
prowadzimy w systemie ciągłym, co oznacza, że osoby niepełnosprawne mają do nich 
stały i otwarty dostęp.

Doradztwo

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem mają 
na celu wsparcie klientów w rozwiązywaniu problemów utrudniających im integrację 
społeczną i aktywizację zawodową. Doradcy pomagają zidentyfikować i pokonać przeszkody 
uniemożliwiające znalezienie pracy. Konsultacje mogą mieć charakter stacjonarny lub 
zdalny (telefoniczny i/lub e-mailowy), co jest szczególnie istotne w przypadku klientów 
z poważną niepełnosprawnością ruchową, osób starszych lub mających problemy z wyjściem 
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z domu. Doradca wraz z klientem, po zdiagnozowaniu jego potrzeb, preferencji, deficytów 
tworzą Indywidualny Plan Działań (IPD), w którym określają niezbędne szkolenia, warsztaty, 
kursy i konsultacje doradcze oraz inne aktywności. Kroki te są dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb, aspiracji oraz możliwości psychofizycznych klienta. Wszystko to ma pomóc 
w znalezieniu przez niego zatrudnienia i spełnić wymogi dynamicznie zmieniającego się 
rynku pracy.

Szkolenia

Oferta bezpłatnych kursów prowadzonych przez Fundację jest stale poszerzana, tak aby 
jak najlepiej odpowiadała potrzebom beneficjentów i rynku pracy. Specjalizujemy się 
w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz przygotowujących do uzyskania 
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Organizujemy kursy zawodowe 
z różnych dziedzin – np. księgowości, grafiki komputerowej. Prowadzimy również warsztaty 
umiejętności miękkich: autoprezentacji, kreatywności, zarządzania sobą w czasie i inne.

Pośrednictwo pracy

Podjęcie pracy to podstawa samorealizacji i samodzielności życiowej. Pomagamy znaleźć 
odpowiednie oferty zarówno tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i tym, którzy 
chcą postawić kolejny krok na ścieżce rozwoju zawodowego. Aktywność naszego działu 
pośrednictwa to nie tylko wyszukiwanie odpowiednich ofert pracy, stażu lub wolontariatu, 
ale także wsparcie w całym procesie rekrutacyjnym (skompletowaniu dokumentów 
aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej) oraz opieka trenera pracy. 
Pomagamy pracodawcom w znalezieniu niepełnosprawnych pracowników o kwalifikacjach 
i predyspozycjach najlepiej dopasowanych do ich wymagań. Proponujemy również 
doradztwo dotyczące ulg i uprawnień z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Skalę naszych działań określają liczby!

2335

osoby, które skorzystały
ze szkoleń

6122

liczba zrealizowanych konsultacji
obejmujących doradztwo zawodowe,
psychologiczne, prawne oraz aktywizacyjne

322

osoby, które znalazły pracę

Skala działań Fundacji

Rys. 6. Skala działań Fundacji Aktywizacja.
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Aktywizacja społeczna i kulturalna

Prowadzimy zajęcia integracyjne, warsztaty artystyczne, spotkania w ramach grup wsparcia. 
Organizujemy konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie, które motywują osoby 
niepełnosprawne do rozwijania warsztatu artystycznego. 

Fot. 2. Okładka albumu „Aktywni w kulturze” z pracami beneficjentów Fundacji Aktywizacja.
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 3.1. DORADZTWO 

Doradztwo to proces, w którym doradca i klient pracują wspólnie, aby potrzebujący 
wsparcia lepiej poznał i rozumiał samego siebie lub zdobył wiedzę o interesującym 
go obszarze. Ma to na celu usamodzielnienie się klienta, tak aby był w stanie dokonywać 
wyborów opartych o realne przesłanki, zmienić się lub przystosować5.

Doradca jest ekspertem w danej dziedzinie – np. prawnikiem, psychologiem czy specjalistą 
ds. zawodowych, który posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz wiedzę  
i umiejętności praktyczne, jak również kompetencje osobiste niezbędne w pracy z klientami. 
Doradztwo może mieć formę spotkań indywidualnych albo zajęć grupowych. 

Jak to robimy w Centrach

Wśród naszych pracowników są prawnicy, psycholodzy oraz doradcy wspomagający rozwój 
zawodowy naszych klientów. Pomagają oni w określeniu ścieżki kariery i obszarów aktywności 
zgodnych 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 można 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 
wyzwaniami. Psycholodzy wspierają naszych klientów w przygotowaniach do powrotu 
na rynek pracy lub rozpoczęciu kariery zawodowej. Pomagają też w radzeniu sobie z różnymi 
negatywnymi konsekwencjami niepełnosprawności. 

Zasady udzielania konsultacji doradczych

Każdy rodzaj konsultacji doradczych opiera się na kilku istotnych zasadach6:
Poufność:

• porady udzielane są na zasadach pełnej poufności,
• warunki lokalowe oraz sposób świadczenia usług pozwalają na udzielanie porad 

w warunkach poufności,
• 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,

5 Podstawowe definicje zaczerpnięte 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.
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• za zgodą klienta dopuszczalna jest konsultacja merytoryczna danej sprawy z innymi 
organizacjami lub specjalistami w określonej dziedzinie, ale powinna ona 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 

i jego pełnym przeanalizowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• 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 merytorycznie, jak i metodologicznie,

• w razie potrzeby, a zwłaszcza w trudnych lub skomplikowanych sprawach, osoba 
udzielająca porady konsultuje się z innym specjalistą w danej dziedzinie, z zacho-
waniem zasady poufności,

• każda osoba udzielająca informacji oraz porad powinna stale podnosić swoje kwa-
lifikacje.

Samodzielność klienta:
• porady udzielane są z poszanowaniem autonomii klienta, w sposób mobilizujący 

go do możliwie największej aktywności i samodzielności,
• osoba udzielająca porad przedstawia możliwe rozwiązania problemu i ich konse-

kwencje, 
• uwzględniając zarówno zalety, jak i wady poszczególnych rozwiązań, doradca 

nie podejmuje decyzji za klienta,
• doradca zachęca klienta, w miarę jego możliwości, do aktywności i mobilizuje go 

do samodzielnego rozwiązywania sprawy.

Opinia doradcy

Ważną zasadą w Fundacji jest zachęcenie do samodzielnych działań. Udzielamy wsparcia, 
przekazujemy informacje i doradzamy, jednak nie wyręczamy naszych klientów, nie 
robimy nic za nich. Dzięki takiemu podejściu klienci biorą odpowiedzialność za swoje 
życie, zyskują pewność siebie i uczą się radzić sobie z różnymi sytuacjami w życiu 
prywatnym i zawodowym, także po zakończeniu korzystania z usług Fundacji.

Karolina Sielecka, doradczyni zawodowa w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Łodzi
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Miejsce udzielania konsultacji

Pierwszym wymogiem dotyczącym miejsca udzielenia porad jest dostępność dla osób 
z niepełnosprawnością. Łatwy dostęp do niego powinny mieć osoby poruszające się 
na wózkach inwalidzkich lub o kulach, mające problemy ze wzrokiem itp. Równie ważne 
jest, aby pomieszczenie zapewniało doradcy oraz klientowi możliwość zachowania 
prywatności i poufności rozmowy, tak aby rozmowa mogła przebiegać w komfortowej, 
jak najmniej stresującej atmosferze. Ponadto miejsce to powinno być wyposażone 
w toalety dostępne dla niepełnosprawnych, tzn. posiadające odpowiednie wymiary, 
wysokość poręczy, klamek i dogodny sposób otwierania drzwi. 

Fot. 3. Konsultacje z doradcą zawodowym w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych.
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a.	Doradztwo	zawodowe

Głównym problemem związanym z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością jest ich 
obawa przed utratą renty w wyniku podjęcia pracy (co jest konsekwencją obowiązujących 
w Polsce regulacji prawnych) oraz niski poziom wykształcenia w tej grupie. Nie bez znaczenia 
są stereotypy społeczne dotyczące tych osób.

Zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.:

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 
władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym 
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Oznacza to, że każda osoba (bez względu 
na rodzaj posiadanego orzeczenia) może pracować. Osoby niepełnosprawne mogą 
wykonywać każdy rodzaj pracy zgodny w ich wykształceniem, doświadczeniem i pre-
dyspozycjami psychofizycznymi. 

W doradztwie zawodowym dla osób z niepełnosprawnością istotne jest zdiagnozowanie 
możliwości psychofizycznych i predyspozycji zawodowych oraz ograniczeń wynikających 
z rodzaju dysfunkcji. Należy pamiętać o zindywidualizowanym podejściu, ponieważ osoby 
z tym samym rodzajem niepełnosprawności mogą mieć różne możliwości i różne 
ograniczenia w życiu zawodowym. Ich doświadczenia, wykształcenie czy sytuacja osobista 
są odmienne, dlatego też trzeba unikać stereotypowego podejścia do możliwości 
wykonywania przez nich określonej pracy. W wielu środowiskach pokutuje przekonanie, że 
osoby niewidome powinny zostać masażystami. Na pewno jest wielu dobrych masażystów 
w tej grupie, jednak niewidomi czy niedowidzący równie dobrze sprawdzają się w wielu 
innych zawodach. 

Opinia doradcy

Praca w Fundacji wymaga indywidualnego podejścia do każdego klienta. Doradca 
zawodowy nie może kierować się stereotypami dotyczącymi różnych rodzajów niepełno-
sprawności. Należy pamiętać, że różne schorzenia mogą przejawiać się w różny sposób 
i zawsze należy dokonać szczegółowej analizy możliwości oraz ograniczeń zdrowotnych 
i fizycznych każdej osoby.

Karolina Sielecka, doradczyni zawodowa w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

Jak to robimy w Centrach

Doradcy zawodowi to współtowarzysze w procesie poszukiwania pracy. Pomagają ocenić 
predyspozycje, możliwości i aspiracje zawodowe klienta. Następnie wspierają go w wyborze 
optymalnej ścieżki kariery lub edukacji związanej z rozwojem zawodowym. Kolejnym 
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krokiem jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i przekazanie wiedzy oraz 
umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy.

Pierwsza rozmowa
Doradca zaczyna pracę od analizy indywidualnych potrzeb i oczekiwań zgłaszającej się do 
nas osoby. Określa jej kompetencje zawodowe, potrzeby związane z rozwojem kariery 
i podniesieniem kwalifikacji. W ten sposób powstaje Indywidualny Plan Działania (IPD), 
wyznaczający ścieżkę aktywizacyjną, z uwzględnieniem niezbędnych szkoleń, warsztatów, 
różnych rodzajów doradztwa oraz procesu pośrednictwa pracy. 

Standard konsultacji z doradcą zawodowym
Konsultacja doradcza to rozmowa klienta ze specjalistą – doradcą zawodowym, dotycząca 
aktywizacji w tym zakresie (poszukiwanie przez beneficjenta zatrudnienia, możliwości 
przekwalifikowania się, dokształcania itp.).

Cel konsultacji doradczej:
1. Zebranie informacji dotyczących predyspozycji klienta i możliwości jego rozwoju 

zawodowego.
2. Uzyskanie informacji pozwalających na określenie problemów klienta, które utrudniają 

mu podjęcie pracy czy przekwalifikowanie się.
3. Ocena predyspozycji i możliwości zawodowych beneficjenta. Pod uwagę należy wziąć:

• przebieg dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
• posiadane kwalifikacje, 
• sytuację rodzinną i finansową,
• możliwości intelektualne, 
• ograniczenia spowodowane niesprawnością,
• umiejętności i nawyki interpersonalne,
• uzdolnienia i predyspozycje,
• zainteresowania.

4. Określenie celów klienta oraz działań prowadzących do ich realizacji.
Elementy rozmowy doradczej:

• przedstawienie się przez specjalistę beneficjentowi (imię nazwisko, specjalizacja 
– krótkie informacje o zakresie kompetencji doradcy zawodowego); w uzasadnio-
nych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do udziału w konsultacji osoby trzeciej 
(opiekuna/rodzica beneficjenta, tłumacza języka migowego), 

• nawiązanie kontaktu z klientem, 
• przedstawienie przez klienta swojej sytuacji oraz problemów, z jakimi zgłosił się na 

konsultacje,
• zadanie przez specjalistę pytań pomocniczych w celu ustalenia innych ewentualnych 

kwestii utrudniających podjęcie aktywności zawodowej,
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• wspólne opracowanie sposobu rozwiązania problemów klienta w aktywizacji 
zawodowej oraz określenie kolejnych etapów działania, niezbędnych do zrealizo-
wania celów wyznaczanych sobie przez klienta,

• jeśli istnieje taka potrzeba, doradca informuje klienta o możliwości uzyskania 
u pracowników Fundacji wsparcia w rozwiązywaniu innych problemów, np. prawnych 
czy psychologicznych. Doradca może też skierować klienta do specjalistycznych  
placówek pomagających w rozwiązaniu problemów, takich jak bezdomność, prze-
moc domowa, kłopoty rodzinne czy alkoholizm.

Stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) 

Indywidualny Plan Działania to osobisty program poszukiwania pracy, wizja kariery, 
koniecznych etapów rozwoju w danej dziedzinie. Jest on przygotowywany przy współpracy 
beneficjenta z doradcą zawodowym. Formularz do tworzenia IPD składa się z kilku części: 
metryczkowej, dotyczącej wykształcenia, doświadczenia, kompetencji oraz z planu drogi 
zawodowej. Doradca i klient wypracowują plan aktywizacji. Klient określa w nim swoje 
cele oraz działania prowadzące do ich realizacji. 

Kolejne konsultacje doradcze (w zależności od potrzeb klienta)

W ramach dalszych konsultacji klient, przy wsparciu doradcy zawodowego, tworzy komplet 
dokumentów aplikacyjnych (w tym portfolio zawodowe, CV i list motywacyjny), a na 
późniejszym etapie również analizuje przebyte rozmowy kwalifikacyjne. Doradca zapoznaje 
klienta z metodami aktywnego poszukiwania pracy i przygotowuje go do przejścia przez 
proces rekrutacyjny. Klient może np. ćwiczyć umiejętności podczas symulacji rozmowy 
kwalifikacyjnej. Doradca pomaga również dostosować dokumenty aplikacyjne klienta 
do wymagań poszczególnych pracodawców. 

Podczas kolejnych konsultacji doradca monitoruje postępy i wspiera klienta w podejmowaniu 
następnych działań aktywizacyjnych. Zakres wsparcia klienta przez doradcę zawodowego 
zależy od sytuacji i możliwości osoby z niepełnosprawnością. 

Opinia doradcy

Jako doradca zawodowy pracowałam zarówno w strukturach publicznych, jak 
i w organizacji pozarządowej. Wsparcie oferowane osobie niepełnosprawnej w naszym  
Centrum różni się tym, że mogę poznać osobę, z którą pracuję, jej potrzeby i oczeki-
wania. Mam też możliwość zaoferowania pomocy, której ona rzeczywiście potrzebuje,  
w stosunkowo krótkim czasie. Towarzyszę klientowi w procesie podejmowania aktyw-
ności zawodowej, monitoruję postępy w realizacji założonego planu, a w przypadku 
spadku motywacji mogę szybko zareagować. I to właśnie jest największą siłą naszego 
modelu wsparcia.

Angelika Muciuś, doradca zawodowy w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku
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Warsztat pracy i narzędzia doradcy zawodowego 

Głównym narzędziem w pracy doradcy zawodowego jest rozmowa z klientem 
(prowadzona osobiście lub przez telefon czy internet). Najlepsza i najbardziej efektywna jest 
oczywiście rozmowa bezpośrednia, która sprawia, że łatwiej nawiązać relację z klientem.

Narzędziem służącym do zebrania szczegółowych informacji dotyczących sytuacji osobistej 
i zawodowej klienta oraz do zaplanowania dalszej pracy jest formularz Indywidualnego 
Planu Działania (IPD), opisany powyżej.

W pracy doradcy przydatnym narzędziem są testy diagnostyczne. Niektóre z nich można 
wykonywać jedynie po uzyskaniu odpowiedniej licencji, część z nich może być stosowana 
wyłącznie przez osoby z wykształceniem psychologicznym. Wyniki testów należy 
interpretować indywidualnie i brać pod uwagę inne, nieuwzględnione w teście zmienne 
dotyczące klientów, takie jak wykształcenie, zdolności, kwalifikacje oraz możliwości 
psychofizyczne.

Testy często stosowane w pracy przez naszych doradców zawodowych to:

• Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP),

• test „Miasteczko zainteresowań zawodowych”,

• Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP).

Studium przypadku 

Dane klienta:  
Płeć: kobieta 
Wiek: 51 lat 
Wykształcenie: średnie 
Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
Zamieszkanie: miasto powyżej 200 tys. mieszkańców 

Problem zgłoszony przez klienta: Klientka została namówiona do zgłoszenia się do 
Centrum przez członka rodziny. Deklarowała niechęć do podejmowania jakiejkolwiek 
aktywności.

Problem zdiagnozowany przez doradcę: Brak umiejętności adekwatnych do wymogów 
rynku pracy, niskie poczucie własnej wartości, przekonanie o niemożności zmiany 
obecnego stanu. Klientka przez ponad 20 lat pracowała jako asystent w księgowości, 
gdzie zdobyła umiejętności, które są ściśle związane z daną branżą. Po likwidacji 
firmy nie mogła znaleźć pracy w zawodach związanych z księgowością. Utrata pracy 
połączona z wystąpieniem choroby doprowadziły do tego, że klientka przestała 
wychodzić z domu i utrzymywać kontakty z otoczeniem. 



30

Przebieg procesu doradczego: Klientka podczas pierwszej rozmowy z doradcą zapoznała 
się z możliwościami zdobycia nowych kwalifikacji i poszukiwania pracy. W związku 
z brakiem ostatecznej decyzji doradca zawodowy kilkukrotnie kontaktował się z klientką, 
namawiając ją do podjęcia aktywności. Ostatecznie klientka zdecydowała 
się na udział w projekcie, w ramach któreg brała udział w zajęciach warsztatowych. 
Zajęcia miały dla niej charakter w dużej mierze terapeutyczny: dały jej powód do wyjścia 
z domu, nawiązania relacji z innymi ludźmi, co w konsekwencji doprowadziło 
do zwiększenia poczucia własnej wartości i pewności siebie. Klientka zdecydowała, 
że czuje się na tyle dobrze, by kontynuować naukę. W ciągu kilku miesięcy ukończyła 
szkolenie z podstaw obsługi komputera, a następnie zdobyła certyfikat ECDL. Przez ten 
okres jej działania były monitorowane i wspierane przez doradcę zawodowego. Przy 
pomocy pośrednika pracy znalazła zatrudnienie jako pracownik recepcji.

Okres procesu doradczego: sierpień 2012 – kwiecień 2013 r.

b.	Doradztwo	prawne
Z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
w 2008 r. wynika, że prawie 50% Polaków uważa procedury prawne za trudno dostępne 
dla przeciętnego obywatela7. Problem występuje najczęściej w grupach społecznie 
wykluczonych i dyskryminowanych, w tym u osób niepełnosprawnych. W obronie ich 
praw i tożsamości osobowej niezbędna jest, oprócz ogólnej edukacji społeczeństwa, 
właśnie edukacja prawna8.

Osoby z niepełnosprawnością w dużej mierze nie posiadają wystarczającej wiedzy o przysłu-
gujących im prawach, a także praktycznych umiejętności związanych z ich egzekwowaniem. 
Nie znajdują wystarczającej motywacji do walki o swoje uprawnienia przed urzędami 
administracji publicznej, nie potrafią formułować pism procesowych, a także rzadko 
odwołują się do wyższych instancji, nawet w przypadku wydania aktu administracyjnego 
niekorzystnego dla nich i niezgodnego ze stanem faktycznym. 

Cele konsultacji prawnych

Podstawowym celem doradztwa prawnego jest pomoc klientowi w rozwiązaniu jego 
indywidualnych problemów i pokonaniu trudności związanych z prawem. Jest to realizowane 
przez dokładną analizę problemu prawnego klienta i udzielenie rzeczowej odpowiedzi 
na jego pytania. 

Kolejny cel to przekazanie klientowi informacji na temat obowiązujących przepisów 
prawa. Dotyczy to w szczególności regulacji w kwestiach osób niepełnosprawnych, ulg 
i uprawnień im przysługujących, korzyści dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia osoby 

7 Wyniki badań opublikowano w: B. Głowacki, Sondaż: Polacy o wymiarze sprawiedliwości, „Na wokandzie”, 
4/2009.
8  W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki; w: W. Dykcik (red.), Pedagogika 
specjalna, Poznań 2005, s. 13-64.
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z niepełnosprawnością, a także kompetencji poszczególnych organów władz publicznych 
w odniesieniu do niepełnosprawnych. 

Istotnym zadaniem doradztwa prawnego jest nauczenie klienta formułowania pism 
procesowych. Doradca prawny nie opracowuje pisma za niego, a jedynie służy pomocą przy 
jego napisaniu i weryfikacji błędów formalnych. Dla osób niepełnosprawnych szczególnie 
istotna jest umiejętność przygotowania pism związanych z postępowaniem przed organem 
rentowym oraz w sprawie stwierdzenia stopnia niepełnosprawności i stopnia niezdolności 
do pracy.

Istotne jest również, aby klient nabył umiejętność występowania przed organami władz 
publicznych i wymiaru sprawiedliwości oraz by znał podstawowe zasady kontaktu z urzędami. 
Aby to zapewnić, klient jest informowany o strukturze i hierarchii organów władzy 
publicznej, prawach przysługujących mu w poszczególnych urzędach, zasadach tworzenia 
pism procesowych, terminach na dokonanie określonej czynności prawnej oraz zasadach 
postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. 

Jak to robimy w Centrach

Standard konsultacji prawnej 

Konsultacja prawna to usługa mająca na celu wsparcie w rozwiązywaniu problemów 
prawnych klienta, realizowana przez specjalistę – prawnika. Usługa polega na przekazaniu 
informacji merytorycznych oraz o możliwości rozwiązania problemów klienta. Konsultacje 
prawne obejmują:

• zagadnienia z zakresu prawa pracy, 

• sprawdzenie pod względem formalno-prawnym poprawności wypełnionych/napisanych 
przez klienta 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 dofinansowaniach dla osób niepełnosprawnych, 

• informacje dotyczące działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej, 

• inne pokrewne zagadnienia.

Konsultacja prawna może polegać na świadczeniu klientowi usług doradczych związanych 
z postępowaniem przed organem administracji lub sądem, a także na sporządzeniu projektu 
pisma prawnego, np. procesowego. 

Celem konsultacji jest udzielenie pomocy w uregulowaniu sytuacji prawnej klienta, 
co pozwoli mu skoncentrować się na sytuacji zawodowej. Usługa może być realizowana 
w trybie: stacjonarnym, telefonicznym i za pomocą poczty elektronicznej.
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Standard doradztwa prawnego

1. Usługa konsultacji prawnej dostępna jest dla osób niepełnosprawnych z niepełno-
sprawnością orzeczoną i/lub biologiczną.

2. Prawnik zobowiązany jest do zapoznania się z ankietą zgłoszeniową klienta przed 
przeprowadzeniem każdej konsultacji.

3. Usługa stacjonarnej konsultacji prawnej składa się z jednego, a maksymalnie z kilkunastu 
spotkań (ich liczba zależy od potrzeb klienta i stopnia złożoności omawianej sprawy), 
przy czym każde z nich trwa 60 minut i obejmuje zarówno przygotowanie się prawnika 
do konsultacji (tj. zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy), jak i spotkanie 
z klientem oraz uzupełnienie dokumentacji.

Elementy usługi:

• prawnik przedstawia się klientowi i przypomina o poufności dotyczącej przebiegu 
spotkania, o ochronie danych osobowych oraz bezpłatności usługi. W uzasadnionych 
przypadkach i za zgodą klienta możliwe jest dopuszczenie do udziału w konsultacji 
osób trzecich,

• prawnik weryfikuje dane klienta.

Następnie:

• prosi klienta o przedstawienie problemu, który jest przedmiotem konsultacji,

• zadaje pytania pomocnicze w celu precyzyjnego ustalenia sytuacji klienta,

• wspólnie z klientem ustala hierarchię aspektów prawnych problemu,

• proponuje klientowi drogę rozwiązania poszczególnych kwestii,

• w przypadku zidentyfikowania problemu wykraczającego poza w zakres konsultacji 
prawnej – przedstawia klientowi możliwości skorzystania z pomocy innych specja-
listów w Fundacji,

• w przypadku zidentyfikowania problemów, którymi Fundacja nie zajmuje się, 
doradca przekazuje klientowi informacje o specjalistycznych placówkach, mogą-
cych pomóc w ich rozwiązaniu.

Druga i kolejne konsultacje: 

• doradca i klient pracują nad rozwiązaniem zidentyfikowanego problemu prawnego.

Przebieg doradztwa prawnego

Indywidualne konsultacje odbywają się według określonego schematu. Konieczne jest 
ustalenie terminu spotkania, który odpowiada zarówno doradcy, jak i klientowi. Dobrą 
praktyką jest wstępne rozpoznanie, jakiej dziedziny prawa będzie dotyczyła porada. 
Umożliwia to przygotowanie się doradcy do konsultacji. Jednym z wariantów udzielania 
porady prawnej jest przedstawienie krótkiej, rzeczowej, rzetelnej informacji, która 
odpowiadałaby na konkretne pytanie klienta. Z drugiej strony zawiłość i trudność języka 
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przepisów sprawia problemy, dlatego dobrym rozwiązaniem jest podanie przykładu (case 
study). Zobrazowanie sytuacji przyczynia się do skutecznego wyjaśnienia danego zagad-
nienia prawnego, a tym samym pomaga klientowi w zrozumieniu swojej sytuacji. Klient 
powinien również zostać zapoznany z przepisami oraz zakresem ich obowiązywania, 
a także ze strukturami organizacyjnymi organów administracji publicznej oraz sądownictwa, 
jak również z procedurami odwoławczymi.

Opinia doradcy 

Świadomość prawna klientów jest niewielka, czasami oparta na nieprawdziwych 
informacjach zasłyszanych w mediach lub od znajomych. Osoby z niepełnosprawnością 
na pewno nie odbiegają pod tym względem od ogółu społeczeństwa, jednak zwykle 
nie są one nastawione roszczeniowo. Klienci Centrum spokojniej i z większą rezygnacją 
podchodzą do problemów, jakie spotykają ich na rynku pracy. Nie wierzą, 
że mogą coś uzyskać. Uważają, że pracodawca czy organ rentowy zawsze 
ma przewagę, że prawo jest dla nich niesprawiedliwe, że ich nie chroni. 
Zawsze staram się przedstawiać sytuację jasno i rzeczowo. Informuję zatem także 
o potencjalnych zagrożeniach i pułapkach. Nie dokonuję natomiast za te osoby wyboru: 
czy lepiej pozostać przy stosunkowo niskiej rencie socjalnej, w socjalnym bezpieczeństwie, 
czy wejść na rynek pracy i zawalczyć o samodzielność. Zachęcam oczywiście, tłumaczę, 
że jeśli już wejdzie się na rynek pracy, to istnieje duża szansa, że się na nim zostanie.  
Po zachowaniu niektórych klientów widzę, że chcieliby, aby tę decyzję podjąć za nich, 
czyli zdjąć z nich odpowiedzialność za dokonany wybór. Jestem zwolenniczką wspierania 
aktywizacji osób z niepełnosprawnością, ale mówię wprost: proszę samodzielnie 
zastanowić się, czy ten krok będzie korzystny. Ostrzegam klientów, że mogą się potknąć, 
ale nie prowadzę ich za rękę.

Anna Drabarz, doradczyni prawna z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku

Narzędzia pracy doradcy prawnego

Wiedza prawna jest podstawowym wymogiem niezbędnym do udzielenia wyczerpują-
cej i rzetelnej porady. Aby była ona udzielona zgodnie z aktualnym stanem prawnym, 
doradca powinien mieć zapewniony dostęp do aktualnej bazy dokumentów i zasobów. 
Mogą one być dostępne stacjonarnie (jako drukowane akty prawne, kodeksy, ustawy, 
orzeczenia sądowe) lub przez internet. W miejscu udzielania porad prawnych powinien 
być stały dostęp do internetu. Dobrym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych 
są materiały informacyjne, np. broszury dotyczące ich praw, napisane prostym i przejrzystym 
językiem. 
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Studium przypadku

Dane klienta: 
Płeć: mężczyzna 
Wiek: 22 lata 
Wykształcenie: średnie

Problem zgłoszony przez klienta: Obawa przed skutkami finansowymi i prawnymi 
podjęcia pracy.

Problem zdiagnozowany przez doradcę: Nieznajomość przepisów prawa, brak pełnej 
wiedzy na temat własnej sytuacji prawnej, brak przekonania o możliwości podjęcia pracy.

Przebieg procesu doradczego: Klient zgłosił się do Centrum, ponieważ potrzebował 
wsparcia w znalezieniu pracy. Jest młodą osobą, porusza się na wózku i ma trudności 
z samodzielnym przemieszczaniem się i wychodzeniem z domu.  Podczas rozmowy 
z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy klient przedstawił swoje oczekiwania 
co do przyszłego zatrudnienia i wymienił ewentualne przeszkody, jakie mogą mu 
uniemożliwić pracę. Doradcy udzielili mu informacji na temat aktualnie dostępnych 
możliwości na rynku pracy, a pośrednik pracy przedstawił zarejestrowane w agencji oferty. 
Wspólnie z klientem dokonał ich selekcji pod kątem kwalifikacji i kompetencji kandydata 
oraz ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. Klient postanowił aplikować 
na stanowiskospecjalisty ds. komunikacji. Zatrudnienie miało mieć formę telepracy. 
Pośrednik skontaktował się z pracodawcą i przedstawił mu kandydata. Przedsiębiorca 
zadeklarował chęć podpisania umowy o pracę z klientem Centrum. Klient potrzebował 
jednak dalszego wsparcia, ponieważ miał problemy z uzyskaniem informacji 
dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, praw i obowiązków 
pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych. Szczególnie interesowała go kwestia 
utraty renty socjalnej przy podejmowaniu zatrudnienia.  Prawnik wyjaśnił klientowi, 
że świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, do którego prawo posiada członek jego rodziny, nie jest zależne 
od aktywności zawodowej osoby wymagającej opieki. W związku z tym zawarcie 
przez niego umowy o pracę nie spowoduje utraty prawa do świadczenia przez jego 
rodzica. Prawnik wyjaśnił też, na jakich warunkach i komu, według ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, przysługuje to świadczenie. Klient obawiał się również 
utraty świadczeń rentowych na skutek podpisania umowy o pracę.  Prawnik poinformował, 
że posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy nie jest równoznaczne 
z zakazem pracy. Co więcej – polskie prawo stoi na straży zasady niedyskryminowania 
w zatrudnieniu, wskazując niepełnosprawność jako jedną z przyczyn dyskryminacyjnych. 
Zgodnie z art.183a Kodeksu pracy: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie 
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu 
do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu 
na (...) niepełnosprawność”. 
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Klient dowiedział się też, że ZUS nie ma wpływu na ewentualne wykonywanie pracy przez 
ubezpieczonego, co do którego orzeczono o niezdolności do pracy. Nie oznacza to jednak, 
że podjęcie zatrudnienia nie zmienia sytuacji rencisty. Np. wykonywanie ciężkiej pracy 
fizycznej przez osobę, która ma orzeczoną okresową niezdolność do pracy, może mieć  
wpływ na treść orzeczenia wydan go przez lekarza orzecznika ZUS podczas kolejnych  
badań. Ponadto prawnik podał informację, że w świetle obecnie obowiązujących 
przepisów, po przekroczeniu określonej kwoty zarobków, renta socjalna jest zawieszana. 
Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierza osiągać rencista wynika, 
że będzie to kwota nieprzekraczająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
ZUS wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości. Prawo do renty socjalnej 
podlega zawieszeniu (rencista zatem go nie traci, a jedynie nie otrzymuje świadczenia) 
za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za kwartał kalendarzowy ostatnio 
ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych). Zatem pensja, jaką proponował 
pracodawca, pozwoli klientowi równocześnie pobierać rentę i wynagrodzenie.

Klient był bardzo zadowolony z odpowiedzi prawnika. Stwierdził, że samodzielnie nie mógł 
znaleźć tak konkretnych wiadomości. Informacje z internetu i innych dostępnych źródeł 
są bardzo ogólne, a interesowały go głównie kwestie związane z jego sytuacją życiową.

Działania podjęte przez klienta: Na podstawie uzyskanych informacji klient ocenił korzyści 
i ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z rozpoczęcia pracy. Podjął 
pozytywną decyzję. Pracodawca, kontaktując się później z pośrednikiem pracy, podkreśla, 
że wysoko ceni nowego pracownika.

Efekty procesu aktywizacji: Widoczne zwiększenie wiedzy i świadomości prawnej, 
wzrost pewności siebie, pokonanie lęku przed podjęciem aktywności zawodowej.

Okres procesu doradczego: październik 2013 r.

c.	Doradztwo	psychologiczne
Doradztwo psychologiczne to szerokie spectrum działań, które mają na celu poprawienie 
kondycji psychicznej osoby objętej wsparciem. Doradca-psycholog rozpoznaje sytuację 
klienta (rodzinną, zawodową, zdrowotną) oraz dzieli się z nim swoją wiedzą, sugerując 
podjęcie działań zmierzających do poprawy obecnego stanu. Poradnictwo psychologiczne 
nie jest formą terapii. W przypadku rozpoznania takiej potrzeby doradca sugeruje podjęcie 
dodatkowych działań o charakterze wspierającym czy terapeutycznym. 

Cele doradztwa psychologicznego 

Wskazanie jednego celu doradztwa psychologicznego jest niemożliwe, ponieważ w zależności 
od potrzeb danej osoby stosowane są różne formy wsparcia, dotyczące rozmaitych tematów, 
także związanych z niepełnosprawnością. 

Doradztwo psychologiczne obejmuje ogólną analizę warunków, w jakich klient żyje. Dotyczy 
to sytuacji rodzinnej, zawodowej, jak również relacji z najbliższymi i otoczeniem. Rozmowa 
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o bieżących problemach, stresach bądź niepowodzeniach i rozczarowaniach może mieć 
kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania danej osoby. Taka forma wsparcia 
pozwala na analizę własnej sytuacji, a także na stworzenie planu dalszego działania. 

Doradztwo psychologiczne może dotyczyć wielu zdarzeń i trudnych sytuacji losowych, 
które występują w życiu każdego człowieka. Pierwszy obszar dotyczy doraźnej pomocy 
psychologicznej w momentach kryzysowych, np. śmierci bliskiej osoby, choroby, utraty 
pracy. Również niepełnosprawność – zarówno nabyta, jak i wrodzona – jest sytuacją trudną 
do zaakceptowania. Rozwiązywanie problemów pozwala nadać życiu sens i określić 
na nowo system wartości. Taka forma wsparcia może być udzielana przez specjalistę (np. 
psychologa) lub przez bliską osobę (członka rodziny, przyjaciela). 

Kolejny bardzo istotny obszar doradztwa psychologicznego obejmuje podnoszenie 
motywacji wewnętrznej i samooceny. Te dwa aspekty są szczególnie ważne dla właściwego 
funkcjonowania każdego człowieka, jednak w przypadku osób niepełnosprawnych należy 
szczególnie zwrócić na nie uwagę. Ponadto warto wspierać kształtowanie samoakceptacji, 
polegające na zapewnieniu przyjaznych postaw ważnych osób z otoczenia (rodziny, 
rówieśników, nauczycieli), jak również stwarzać sytuacje, w których niepełnosprawni mogliby 
odnieść sukces, wykazać się umiejętnościami, inicjatywą, dobrze zrealizować zadania9. 
W podejmowaniu tego typu działań istotna jest motywacja, która pozwala wyznaczać 
cele, a także sprzyja w konsekwentnej ich realizacji. 

Formy doradztwa psychologicznego 
Doradztwo psychologiczne może przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb. Mogą 
to być indywidualne konsultacje, podczas których klient dzieli się swoimi wątpliwościami 
i problemami. Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji życiowej klienta następuje skupienie 
na najważniejszym problemie bądź na kilku kluczowych obszarach. 

Doradztwo może mieć także formę spotkań grupowych. Dotyczy to sytuacji, w których 
wskazane jest wsparcie większej liczby osób. Wymiana doświadczeń może pozytywnie 
wpłynąć na rozwiązywanie zaistniałych problemów. Spotkania grupowe mogą odbywać się 
np. w formie grupy wparcia, podczas której uczestnicy świadczą sobie wzajemnie pomoc. 
Skład grupy dobiera się na podstawie podobnych doświadczeń i obciążeń. Spotkania 
mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Są one okazją do wymiany doświadczeń, 
kluczowych informacji. Istotna jest świadomość różnorodności sytuacji i możliwość wyboru 
najlepszej formy wsparcia psychologicznego dla danej osoby.

Jak to robimy w Centrach

Standard konsultacji psychologicznej

Konsultacja psychologiczna to usługa mająca na celu wsparcie rozwiązywania problemów 
psychologicznych klienta, realizowana przez doradcę – psychologa. Polega na rozpoznaniu 
problemów psychologicznych klienta, utrudniających mu aktywizację zawodową lub społeczną, 

9 Muszyńska E., Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełno-
sprawne w rodzinie, pod red. I. Obuchowskiej, Warszawa 2005.
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a następnie na zaplanowaniu działań prowadzących do osiągnięcia stanu umożliwiającego 
efektywne funkcjonowanie. Usługa może być realizowana w trybie stacjonarnym i zdalnym 
(telefonicznie, e-mailowo).

Opis standardu:
• konsultacja psychologiczna dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością 

orzeczoną i/lub biologiczną,
• psycholog zobowiązany jest do zapoznania się z ankietą zgłoszeniową klienta przed 

przeprowadzeniem każdej konsultacji,
• usługa stacjonarnej konsultacji psychologicznej składa się z jednego do pięciu spotkań 

(ich liczba zależy od potrzeb klienta i stopnia złożoności problemów), przy czym 
czas przeznaczony na każde spotkanie wynosi 60 minut i obejmuje zarówno przy 
gotowanie się psychologa, jak też konsultację 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, ochronie 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.
Pierwsza konsultacja: 

• przedstawienie się przez specjalistę beneficjentowi (imię nazwisko, specjalizacja, 
krótkie informacje o zakresie kompetencji doradcy zawodowego),

• 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 określa problemy psychologiczne doświadczane 
przez klienta,

• psycholog proponuje klientowi możliwości rozwiązania zdiagnozowanych proble-
mów,

• psycholog wspólnie z klientem określa zakres dalszych działań,
• w przypadku zidentyfikowania problemu wykraczającego poza zakres doradztwa 

psychologicznego psycholog przedstawia klientowi możliwości skorzystania z pomocy 
innych specjalistów w Fundacji,

• w przypadku zidentyfikowania problemów, którymi Fundacja nie zajmuje się, 
psycholog przekazuje klientowi informacje o specjalistycznych placówkach, mogą-
cych pomóc w ich rozwiązaniu,
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• w przypadku zidentyfikowania problemów uniemożliwiających efektywne korzystanie 
z usług Fundacji, psycholog przekazuje klientowi informacje o warunkach, jakie ten 
musi spełnić, aby móc korzystać z usług Fundacji (np. o konieczności podjęcia leczenia 
choroby alkoholowej),

• psycholog może zaproponować klientowi przeprowadzenie testu kompetencji 
zawodowych lub innego dostępnego testu związanego z aktywizacją społeczną 
i zawodową.

Opinia doradcy 

Osoby niepełnosprawne, które posiadają rentę, nie podejmują pracy z obawy, że utracą 
świadczenie. Często towarzyszy im brak wiary we własne możliwości, niepewność, lęk 
przed niepowodzeniem. Boją się dyskryminacji. Oprócz tego obawy dotyczą ograniczeń 
zdrowotnych, w tym także problemów związanych z przemieszczaniem się. Barierę 
stanowi też odległość od miejsca pracy i brak wystarczającej ilości środków komunikacji. 
Bywa, że przeszkodą jest wiek, niekiedy klienci uważają, że są za starzy i za mało atrakcyjni, 
by ktoś chciał ich zatrudnić. Zdarzają się też przypadki osób o wygórowanych 
oczekiwaniach finansowych, które mówią: „za taką płacę to mi się nie opłaca 
ruszać z miejsca”. Taka postawa jest przeszkodą w aktywizacji zawodowej. 
Osoby, które zmagają się ze schorzeniami psychicznymi, często cierpią z powodu skutków 
ubocznych stosowania leków, które powodują dekoncentrację i ospałość. Obawiają się 
one niekontrolowanego spadku formy w ciągu dnia, a także oceny ze strony otoczenia.

Agnieszka Franczyk, doradca zawodowy, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Opolu

Druga i kolejne konsultacje: 

• psycholog i klient pracują nad rozwiązaniem zidentyfikowanych problemów i/lub  
interpretacją przeprowadzonych testów.
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Studium przypadku

Dane klienta:
Płeć: mężczyzna 
Wiek: 37 lat 
Wykształcenie: wyższe

Trudności zgłaszane przez klienta:

• trudności w znalezieniu pracy,
• trudności z utrzymaniem pracy w okresach aktywności zawodowej, 
• niezadowolenie i brak satysfakcji z wykonywanej pracy,
• trudności w odnalezieniu się w otoczeniu. 

Przebieg procesu doradczego: Spotkania odbywały się cyklicznie, co 2-3 tygodnie. 
Pracowaliśmy głównie nad zwiększeniem u klienta poczucia własnej wartości, 
odnalezieniem się (i swojej tożsamości) pomiędzy osobami słyszącymi i niesłyszącymi. 
Celem było zbudowanie adekwatnego obrazu siebie i akceptacja tego obrazu. Podczas 
spotkań klient doszedł do wniosku, że pomimo wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji 
praca biurowa nie przynosi mu poczucia spełnienia i satysfakcji zawodowej. Byłby 
szczęśliwy, gdyby mógł robić to, co kocha najbardziej. Okazało się bowiem, że klient jest 
wielkim fascynatem kulinarnym i doskonałym praktykiem – amatorem. Zaprezentowane 
portfolio ukazało efekty pracy prawdziwego pasjonata. Intensywne wsparcie doradcze 
sprawiło, że klient zaczął poszukiwać zatrudnienia w zupełnie nowym zawodzie. Efektem 
jego starań był staż w jednym z lokalnych punktów gastronomicznych. Dziś pracuje 
zawodowo, sukcesywnie awansuje. Marzy o własnej firmie. 

Efekt pracy doradczej: Bezpośrednim efektem działań nie było podjęcie pracy, ale odkrycie 
przez klienta swoich potrzeb, wzbudzenie gotowości i odwagi do realizacji planów. 
Klient zamienił marzenia w rzeczywistość. Na szali postawił cały dotychczasowy wysiłek, 
włożony w studia i doświadczenia zawodowe, co poskutkowało pewnego rodzaju 
degradacją – w nowej branży musi od nowa zdobywać pozycję w hierarchii zawodowej. 
Zyskał jednak dużo więcej – świadomość, że wiara we własne możliwości i adekwatny, 
pozytywny obraz samego siebie daje szansę na realizację tego, co dotychczas wydawało 
się niemożliwe. I to pomimo niepełnosprawności. 

Okres procesu doradczego: luty – maj 2013 r.
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	 3.2.	SZKOLENIA

Istotnym, choć nie jedynym sposobem na podniesienie poziomu wiedzy w jakiejś dziedzinie, 
a także możliwością wykształcenia umiejętności praktycznych, jest udział w szkoleniu. Oferta 
działań szkoleniowych realizowanych przez Fundację kierowana jest przede wszystkim 
do osób dorosłych: zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych na rynku pracy. Niektóre 
projekty adresujemy także do gimnazjalistów, stojących u progu dorosłego życia, często 
przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Uczestnikami projektów 
szkoleniowych w Centrach są nie tylko mieszkańcy dużych i średnich ośrodków miejskich. 
Wychodzimy również naprzeciw osobom zamieszkującym obszary wiejskie – tak projektując 
działania, aby umożliwić w nich udział tym, którzy z racji odległości czy problemów 
komunikacyjnych mają utrudniony dostęp do wsparcia bezpośrednio w Centrum. Część 
naszych projektów szkoleniowych realizowana jest na odległość bądź wykorzystuje zaplecze 
lokalowe i wyposażenie komputerowe Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

Organizowanie szkoleń

W większości przypadków przygotowanie i zrealizowanie efektywnego projektu szkole-
niowego nie jest przedsięwzięciem prostym. Barierę stanowią niekiedy mało elastyczne 
wytyczne dotyczące przeprowadzania i rozliczania projektów finansowanych z dotacji 
celowych, np. unijnych. Dodatkową trudność mogą stanowić bariery mentalne margina-
lizowanych grup społecznych bądź ich otoczenia. 

Osoby przygotowujące aplikacje oraz przyszli realizatorzy projektów aktywizacyjnych muszą 
wziąć pod uwagę wiele czynników. W jaki sposób pobudzić czy pomóc sprostać budzącym 
się (lub uśpionym) aspiracjom niepełnosprawnej młodzieży, która ma ograniczone 
szanse na naukę w dobrych szkołach średnich i na uczelniach wyższych? Jak wesprzeć dorosłe 
niepełnosprawne osoby, które z osobistych albo niezależnych od nich przyczyn znalazły 
się poza rynkiem pracy, wymagającym udokumentowanych doświadczeń i kwalifikacji? 
Jak zmotywować ich do wysiłku edukacyjnego w sytuacji, gdy przekonanie wewnętrzne 
albo nastawienie otoczenia wyklucza lub osłabia potrzebę zmiany w tym zakresie? 
Wreszcie – w jaki sposób skutecznie wesprzeć osoby z ograniczoną sprawnością, które 
z powodu tradycyjnie przypisanych ról (oraz braku sił lub możliwości wyjścia poza nie) 
są marginalizowane i pozbawiane możliwości rozwoju czy samodzielności10?

Odpowiedzi na powyższe pytania dowodzą, jak ważny jest nie tylko rozwój edukacji 
nieformalnej, a także kompleksowe, wieloaspektowe wsparcie osoby niepełnosprawnej 
będącej beneficjentem projektu. Udział w samym szkoleniu tzw. twardym jest niewystarczający. 
Ważne, by przekonać daną osobę o celowości samorozwoju, a także wzbudzić w niej 
optymizm i poczucie związku między wysiłkiem kształcenia się a posiadaniem wpływu 
na poprawę swojego położenia. Wykształcenie elastycznych zachowań (np. potrzeby edukacji 

10 Zob. B. Nadobnik, Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja, Warszawa 2011.
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ustawicznej, przedsiębiorczości, kreatywności lub mobilności) będzie miało korzystny 
wpływ na perspektywy oraz możliwości dalszych wyborów życiowych i zawodowych.

Realizowanie projektów szkoleniowych poza dużymi ośrodkami miejskimi, podobnie 
jak edukacja nieformalna, zazwyczaj wymaga oddolnych inicjatyw. Pozyskanie partnera 
lokalnego znacznie wpływa na powodzenie przedsięwzięcia. Oznacza bowiem efektywniejszą 
rekrutację beneficjentów, zwiększa zaufanie danej społeczności do projektodawcy, a także 
pozwala lepiej rozumieć potrzeby odbiorców działań, które dzięki temu mogą być 
sensowniej zaplanowane i skuteczniej realizowane. 

Studium przypadku 

Pan Grzegorz, 32 lata, kilka lat temu doświadczył udaru pnia mózgu, 
w wyniku czego nastąpił u niego paraliż czterokończynowy. 

Od tamtego momentu rehabilitacja jest dla mnie codziennością. Komputer jest moim 
światem, formą komunikacji. Do Fundacji trafiłem przez internet. Zapisałem się na kurs. 
Dzięki temu nie tylko robiłem to, co potrafię i lubię najbardziej, ale również poznałem 
wiele osób o podobnych zainteresowaniach. Prowadzący kurs (…) w superprzystępny 
sposób odkrył tajniki programu oraz bardzo profesjonalnie prowadził zajęcia. Moim 
celem było udoskonalenie strony www.spioch.org.pl, którą prowadzę od dawna. Fun-
dacja nie tylko otworzyła przede mną nowe możliwości, ale też pozwoliła na uwierzenie 
w siebie. Nie mówię wyraźnie i miałem wiele obaw, czy porozumiem się z otoczeniem, 
jednak koordynatorzy i organizatorzy kursu zapewnili mnie o braku barier, co mogę 
potwierdzić. Chcieć to móc! – tak pan Grzegorz podsumował swój udział w zajęciach 
organizowanych w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
w Warszawie.

Kompetencje cyfrowe11

Planując działania aktywizujące społecznie i zawodowo w Centrach, a także poza nimi, 
nie pomijamy rozwijania kompetencji w zakresie nowoczesnych umiejętności cyfrowych 

11 „Grupą szczególnie narażoną na wykluczenie cyfrowe są osoby niepełnosprawne. Jednocześnie dla 
wielu spośród nich komputery i internet mogłyby być znakomitym narzędziem zwiększającym możliwości 
uczestnictwa w życiu społecznym, dostępu do edukacji, podejmowania pracy czy uczestnictwa w kulturze. Do 
takiego wyrównywania szans konieczne jest jednak przezwyciężenie barier technicznych i kompetencyjnych 
utrudniających bądź uniemożliwiających korzystanie z internetu. Analizy pokazują, że niepełnosprawni, którzy 
korzystają z nowych technologii, mają kilka razy większe szanse na posiadanie pracy. Niestety osoby 
niepełnosprawne znacznie rzadziej korzystają z nowych technologii. Zaledwie 28,5% z nich korzysta z internetu”. 
D. Batorski, A. Płoszaj, Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa 
i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020, s. 52.
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potrzebnych w codziennym życiu12. Służą temu szkolenia z obsługi komputera, umożliwiające 
również aktywność online, a na kolejnych poziomach zaawansowania prowadzimy także 
naukę obsługi programów biurowych lub graficznych. 

Biorąc pod uwagę ogólny niski poziom kompetencji cyfrowych nie tylko osób 
z niepełnosprawnością, ale ogółu polskiego społeczeństwa, warto kłaść większy nacisk 
w programach szkoleniowych na rozwój umiejętności wpływających na efektywne 
korzystanie z mediów elektronicznych, komunikowanie się i budowanie relacji z innymi 
użytkownikami, a także uwzględnić aspekty prawne, etyczne oraz kwestie bezpieczeństwa. 
Nadal bardzo istotne jest rozwijanie umiejętności informatycznych (podstawowa obsługa 
i wykorzystanie sprzętu ICT, oprogramowania i specjalistycznych aplikacji) oraz kompetencji 
informacyjnych (pozwalających użytkownikowi nie tylko wyszukać i wykorzystać daną 
informację, ale również ocenić, na ile jest ona jest konieczna i przydatna). Oferta prowa-
dzonych przez Fundację szkoleń pozwala uczestnikom nabyć bądź rozwinąć umiejętności 
w tym zakresie.

Organizowanie wsparcia edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych w obszarze kompetencji 
cyfrowych wymaga uwzględnienia m.in.:

• rodzaju niepełnosprawności – w kontekście programu szkoleniowego i pomocy 
dydaktycznych (istnieje wiele rozwiązań specjalistycznych, tj. sprzętu, oprogramo-
wania),

• specyfiki grup odbiorców szkoleń – ich wieku, stopnia zaawansowania, dostępu 
do komputera oraz internetu,

• stopnia motywacji do poznawania i wykorzystywania nowych technologii informa-
cyjno -komunikacyjnych. 

Studium przypadku

Pani Anna, mieszkanka niewielkiej wsi w powiecie prudnickim, po ukończeniu szkoły 
zawodowej (prawie 20 lat temu) nie miała możliwości wyjścia do ludzi. Przebywanie 
wyłącznie z rodziną spowodowało, że z dużymi oporami zdecydowała się na udział 
w projekcie realizowanym przez Fundację. Podczas zajęć informatycznych pani Anna 
po raz pierwszy w życiu zetknęła się z komputerem. Wcześniej nie wiedziała o istnieniu 
internetu. Podczas zajęć mogła zapoznać się z podstawową obsługą programów pakietu 
MS Office (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny). Pozwoliło jej to na poszerzenie horyzontów 
i zapoznanie się z nowymi treściami. Udział w zajęciach sprawił, że rozbudzone zostały 
w niej nowe potrzeby. 

12 Wśród barier korzystania z internetu i rozwoju cyfrowych kompetencji, oprócz tych związanych z brakiem 
lub niską jakością dostępu do internetu czy też dostosowanego sprzętu i oprogramowania (istotne dla osób 
niepełnosprawnych), wymienia się przede wszystkim bariery związane z brakiem wiedzy i motywacji do 
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także przeszkody związane z brakiem umiejętności 
pozwalających na efektywne korzystanie z tych technologii. Tamże, s. 12 i nast.
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Kadra trenerska

Profesjonalna i doświadczona kadra trenerska to połowa sukcesu szkoleniowego. 
W Centrach pracują (na stałe bądź czasowo) m.in. trenerzy i specjaliści z zakresu ICT, trenerzy 
lub doradcy ds. przedsiębiorczości, księgowości i spółdzielczości socjalnej, pozyskiwania 
i realizacji projektów finansowanych ze środków UE, działania III sektora. Korzystamy także 
z usług współpracujących z nami trenerów zewnętrznych lub firm szkoleniowych, zlecając 
im przeprowadzenie dla konkretnych grup odbiorców specyficznych kursów, których 
nie jesteśmy w stanie zrealizować w danym Centrum (np. z powodu braku zaplecza 
merytorycznego).

W przypadku zatrudnianych trenerów, szkoleniowców, wykładowców warto wziąć pod 
uwagę ich kwalifikacje i wcześniejsze doświadczenie w nauczaniu i współpracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Sprzyja to stworzeniu lepszych warunków do nauki, zwłaszcza 
w przypadku beneficjentów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności mają 
szczególne potrzeby w tym zakresie.

Jeżeli jest taka możliwość, warto – na etapie konstruowania projektu – uwzględnić (również 
finansowo) szkolenia dla zatrudnianej kadry, nie tylko trenerskiej. Zniwelują one ewentualne 
braki kompetencyjne z zakresu współpracy z marginalizowanymi grupami społecznymi 
– chociażby dotyczące komunikacji interpersonalnej, poradnictwa zawodowego lub wiedzy 
o dysfunkcjach występujących w grupie beneficjentów projektu. Podobne zajęcia mogą 
obejmować uzupełnienie bądź uaktualnienie wiedzy (często specjalistycznej), potrzebnej 
do realizacji zaplanowanych usług projektowych, np. na temat prowadzenia dokumentacji 
projektowej, zarządzania projektem, rozliczania kosztów, a także prawodawstwa 
dotyczącego chociażby rynku pracy13.

Warto również zadbać o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, organizując 
dla nich szkolenia, a także inne formy doskonalenia lub wymiany wiedzy – zarówno wewnątrz, 
jak i poza organizacją. Dobrym rozwiązaniem może być barterowa wymiana specjalistycznej 
wiedzy między organizacjami.

W 2012 roku specjalistka z Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST przeprowadziła dla pracowników Fundacji, 
kontaktujących się bezpośrednio z beneficjentami, warsztat dotyczący komunikacji i relacji 
z klientami ze schorzeniami psychicznymi. Fundacja natomiast zorganizowała dla 
pracowników Stowarzyszenia seminarium na temat aktualnych przepisów i regulacji 
prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych (uprawnień, ulg itp.). 

13 Korzystnym dopełnieniem przygotowania pracownika do realizacji projektu jest zapewnienie pomo-
cy opiekuna (doświadczonego pracownika) i przeszkolenie go w miejscu pracy. W celu zagwarantowania 
wysokiej jakości udzielanego wsparcia beneficjentom, a także zapewnienia wsparcia osobom pracującym 
bezpośrednio z trudnymi klientami, warto rozważyć prowadzenie superwizji, które pozwolą przeanalizować  
i skorygować relacje, zachowania i nadać kierunek pracy tych osób.
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W 2012 roku Fundacja realizowała projekt „Podnoszę kwalifikacje – aktywizuję innych”, 
w ramach którego pracownicy Centrów w Warszawie, Opolu i Białymstoku zostali objęci 
szkoleniami indywidualnymi z zakresu obsługi klienta, skutecznej rekrutacji i realizacji 
działań szkoleniowych oraz projektowania baz danych. Projekt uwzględniał także zajęcia 
grupowe, m.in. na temat budowania zespołu sukcesu, kreowania wizerunku organizacji, 
standaryzacji usług, praktycznego wykorzystania ewaluacji, doskonalenia warsztatu 
pośrednika pracy. Cześć pracowników wzięła udział w szkoleniach poświęconych 
coachingowi jako narzędziu pracy z osobami bezrobotnymi.

W programie zaplanowano również praktyczne zajęcia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Dodatkowym celem projektu było nawiązanie współpracy z innymi instytucjami, 
a także udostępnienie wiedzy pracownikom instytucji pomocowych. Eksperci Fundacji 
przeprowadzili łącznie 5 szkoleń dla 46 osób z 27 różnych jednostek, w tym: organizacji 
pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy oraz Warsztatu 
Terapii Zajęciowej.

 Sposobem na zorganizowanie ciekawego szkolenia (np. zawodowego) dla beneficjentów 
Centrów jest także współpraca z firmą komercyjną realizującą wolontariat pracowniczy. 
Uczestnicy szkolenia prowadzonego przez pracownika takiej firmy (np. rozwijającego 
w ten sposób swoje zainteresowania i czerpiącego satysfakcję z pożytecznych i wartościowych 
działań na rzecz innych) mają dzięki temu okazję do zetknięcia się z praktyczną wiedzą 
o obecnie stosowanych rozwiązaniach i technologiach wykorzystywanych w danej branży. 

Pracownik Agencji Komunikacji Reklamowej Hypermedia Isobar przeprowadził dla 
beneficjentów warszawskiego Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych 18-godzinny specjalistyczny warsztat pt. „Tworzenie aplikacji 
internetowych w modelu biznesowym” (realizowany jako wolontariat kompetencji). 
Zakres tematyczny obejmował wiedzę m.in. z zakresu wybranego systemu wersjonowania 
plików, elementów serwisu społecznościowego, Responsive Web Design, a także 
wykorzystania narzędzi do obsługi zleceń oraz testów stron internetowych.
Na potrzeby warsztatu utworzono specjalną stronę www do testów, założono również 
osobiste konta dla każdego z uczestników w systemach firmy. Do testowania stron 
mobilnych Agencja udostępniła tablety.

Do tej pory w grupie Aegis Media, której częścią jest agencja Hypermedia Izobar, prowadzone 
były różne formy wolontariatu kompetencji. Firma ma bogate doświadczenie i wiele 
do zaoferowania innym. Sam pomysł szkolenia z programowania aplikacji www w modelu 
biznesowym wyszedł od jednego z pracowników, który wcześniej dostawał zapytania 
dotyczące szkoleń z obsługi komputera. Idea ta była mu na tyle bliska, że podzielił się nią 
z Jadwigą Jadziewicz, która jako CSR Manager zajmuje się w firmie m.in. wolontariata-
mi. „Celem sesji nie było przekazanie wiedzy w formie akademickiej, ale raczej pobudzenie 
ciekawości uczestników warsztatu poprzez pokazanie użytecznych narzędzi i zasygnali-
zowanie wybranych trendów, które obowiązują w sieci.
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Organizacja warsztatów, poza wyborem odpowiedniej lokalizacji i wyposażenia 
pomieszczenia szkoleniowego, nie wymagała specjalnych przygotowań wynikających 
z niepełnosprawności uczestników. Realizacja programu przebiegła sprawnie 
– mieliśmy dobry kontakt w trakcie zajęć, komunikowaliśmy się też poza nimi za 
pomocą poczty elektronicznej. Korzyścią dla naszej firmy jest poszerzenie kontak-
tów poza branżą interaktywną, jak również swoisty trening w dzieleniu się wiedzą. 
To bardzo ciekawe doświadczenie. Korzyścią dla uczestników warsztatów miało 
być, w naszym założeniu, poznanie obszarów o największym potencjale 
w branży internetowej, a także wypróbowanie narzędzi, które ułatwią wykorzystanie 
tego potencjału. Wierzę, że nasz warsztat pozytywnie wpłynął na kompetencje i szanse 
zawodowe uczestników” – powiedział Piotr Budek, organizator merytoryczny szkolenia, 
Technology Leader w Hypermedia Isobar. 

Programy szkoleniowe

Planując cykl szkoleniowy w projekcie, warto uwzględnić różne możliwości zdobycia wiedzy 
i umiejętności przez uczestników. Można przyjąć standard: jedna ścieżka dla wszystkich 
szkolonych lub umożliwienie poszczególnym osobom wyboru określonych zajęć z szerszej 
oferty edukacyjnej. Takie rozwiązanie może być korzystne w przypadku grupy o różnym 
poziomie zaawansowania w danej dziedzinie bądź uczestników chcących rozwijać się 
zawodowo tylko w wybranym kierunku. W każdym przypadku warto wziąć pod uwagę, 
że osoby dorosłe uczą się najlepiej wtedy, gdy temat stanowi dla nich bezpośrednią wartość 
oraz wtedy, gdy wiedzą, do czego dane szkolenie jest im potrzebne. 

Opracowanie programu szkoleniowego adekwatnego do potrzeb odbiorców powinno 
(oprócz uwzględnienia standardów organizacyjnych) określać realne cele, które chcemy 
osiągnąć. Należy więc ustalić, co uczestnicy muszą, co powinni, a czego mogą się dowiedzieć 
podczas zajęć. Na etapie przygotowywania programu szkoleniowego należy znać potrzeby 
odbiorców (w tym poziom wiedzy, zakres umiejętności, ale także oczekiwania związane 
z ukończeniem szkolenia). 

Kolejne istotne kwestie to opracowanie zakresu materiału dydaktycznego – wraz z ustaleniem 
hierarchii i logicznego następstwa jego składowych, wybór metody szkoleniowej i pomocy 
dydaktycznych, określenie kompetencji prowadzących zajęcia, zaplanowanie metody  
i techniki oceny poszczególnych szkoleń oraz ich całego cyklu.

Planując program szkoleniowy, nie można pominąć jednostek lub modułów praktycznych, 
czyli nauki przez doświadczenie. Elementy praktyczne mogą podsumowywać albo inicjować 
proces dydaktyczny. Przygotowując je, należy rozważyć celowość, sposób przeprowadzenia 
oraz weryfikacji efektów, a także tryb i formę udzielenia informacji zwrotnej uczestnikom. 

Szkolenia powinny odpowiadać rzeczywistym potrzebom odbiorców (uczestników, 
potrzebom rynku pracy itp.). Dokonujemy więc wcześniej odpowiedniego rozeznania, 
a swój pomysł opieramy na konkretnych danych – potwierdzających, że proponowane 
zajęcia edukacyjne przyciągną zainteresowanych i pozwolą im na rozwój w oczekiwanym 
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kierunku. Warto uwzględnić zarówno potrzeby grupowe, jak i indywidualne przyszłych 
uczestników – zwłaszcza gdy nasz projekt zakłada dosyć elastyczny program poszczególnych 
zajęć.
Identyfikacji potrzeb szkoleniowych służy sporządzenie dla każdego klienta Indywidualnego 
Planu Działania (IPD). Określa on zapotrzebowanie na szkolenia oferowane w Centrach, 
ale także pokazuje, jakimi innymi działaniami edukacyjnymi klient jest zainteresowany. 
Zebranie i analiza danych z IPD oraz porównanie ich z oczekiwaniami i możliwościami 
rynku pracy pozwala nam odpowiednio dobierać rodzaje szkoleń zarówno do oczekiwań 
beneficjentów, jak i aktualnych ofert zatrudnienia. Dzięki temu osoby niepełnosprawne, 
które kończą szkolenia w Fundacji, zyskują większe możliwości podjęcia pracy. 

Fot. 4. Konsultacja w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Aby zbadać potrzeby szkoleniowe, można także wykorzystać metodę kwestionariuszową. 
Ankietę imienną warto zastosować, gdy planowane szkolenie ma stanowić odpowiedź 
na potrzeby konkretnej osoby. Kwestionariusz anonimowy może natomiast być pomocny, 
kiedy szkolenie adresowane jest do grupy, a my – poprzez poznanie preferencji co do 
tematyki i zakresu – chcielibyśmy sprawić, aby było ono jak najbardziej użyteczne. 
Przy konstruowaniu ankiety warto pamiętać, że można zastosować zarówno pytania 
otwarte, jak i zamknięte. Aby zaplanować efektywne przyszłe działania rozwojowe dla 
danej grupy bądź osoby, kwestionariusz należy skonstruować tak, aby móc pozyskaćod-
powiednie, możliwie wyczerpujące dane14.

14 Przy konstruowaniu ankiety warto uwzględnić m.in. instrukcję wyjaśniającą cel badania oraz sposób 
analizowania danych, odpowiedni język – dostosowany do przyszłych odbiorców (tj. zrozumiały), pytania 
niesugerujące odpowiedzi oraz dotyczące jednej sprawy. Wypełnienie ankiety nie powinno raczej przekroczyć 
ok. 20 minut. Jeżeli jest taka możliwość, warto wcześniej przetestować kwestionariusz, np. na współpracow-
nikach. Zyskamy dzięki temu wiedzę, czy ankieta jest zrozumiała i wyczerpująca.
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Metody szkoleniowe

Każde szkolenie dostosowuje się do tematu, poziomu wiedzy jego uczestników, a także do 
zakładanego celu nauki. Aby osiągnąć cele szkoleniowe, należy dobrać odpowiednią metodę, 
przede wszystkim w zależności od tego, czy szkolenie będzie się odbywać na stanowisku 
pracy, czy poza nim. Warto wziąć pod uwagę ten aspekt, planując szczegółowo projekt 
obejmujący praktykę, staż czy warsztat nauki zawodu.

W przypadku szkolenia na stanowisku pracy najwygodniej przeprowadzić symulację, 
coaching15, planowe nabywanie doświadczenia, mentoring16. W przypadku szkolenia 
poza stanowiskiem pracy stosuje się wykłady, dyskusje, studia przypadków (case studies), 
odgrywanie ról, ćwiczenia (w tym grupowe), budowanie zespołów, uczenie zdalne, warsztaty 
lub treningi. Pozostałe metody szkoleniowe to m.in.: gry, pokazy, pytania i odpowiedzi, 
labirynt działań, metody wykorzystujące komputer. Efektywnymi technikami szkoleń 
są również instrukcje, zadania, projekty, czytanie pod kierunkiem, wideo lub wideo interaktywne.

Na początkowym etapie realizacji projektu – przed całym cyklem zajęć lub choćby podczas 
pierwszego dnia szkoleniowego – warto zadbać o wprowadzenie uczestnika w nowe 
otoczenie poprzez zorganizowanie zajęć integracyjnych. Poczucie bezpieczeństwa wśród 
odbiorców projektu zwiększa także wyznaczenie opiekuna grupy szkoleniowej, który nie 
tylko zadba o nadzór nad dokumentacją szkoleniową, ale również zapewni grupie opiekę 
oraz możliwość rozwiązywania bieżących problemów.

Przy planowaniu pracy między zajęciami warto zadbać, aby ten okres był aktywny edukacyjnie, 
motywujący do refleksji, przepracowania materiału prezentowanego na zajęciach, 
ewentualnie wykonania pewnego zadania.

Pomoce szkoleniowe

Aby pomoce spełniły funkcję wspierającą szkolenie, powinny być aktualne, poprawne, 
w miarę możliwości raczej graficzne niż słowne. Do najczęściej stosowanych przedmiotów 
wspomagających naukę należą: tablica papierowa lub suchościeralna, rzutnik, sprzęt 
audio lub audiowizualny, komputery i oprogramowanie, projektory multimedialne, tablice 
interaktywne, a także materiały szkoleniowe (skrypty, podręczniki, egzemplarze ćwiczeń, 
case studies, opisy, czyste kartki, kolorowe pisaki itp.). 

W przypadku osób niepełnosprawnych, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia 
użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwiązaniem są technologie 
asystujące lub wspierające. Dla osób niewidomych używa się specjalnego oprogramowania, 

15 Coaching – proces doskonalenia kwalifikacji pod kierunkiem trenera, przez nabywanie nowych 
umiejętności, korygowanie nieskutecznych zachowań. Polega na obserwacji osoby szkolonej w trakcie 
wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Jego 
istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (ang. coach), 
a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie 
danej osoby w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Coaching).
16 W odróżnieniu od coachingu: starszy, bardziej doświadczony kolega udziela rad. Demonstrowane 
przez niego zachowania stanowią wzorzec do naśladowania, co wspomaga rozwój kompetencji.
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które ułatwia odczyt ekranu (program komputerowy przechwytuje informacje wyświetlane 
na ekranie i przekazuje je mową syntetyczną lub alfabetem Braille’a na specjalnym 
monitorze). W przypadku osób ze spastycznymi bądź niesprawnymi dłońmi, które nie 
mogą używać zwykłej myszki bądź klawiatury, są to tzw. trackballe, klawiatury dotykowe 
oraz urządzenia pozwalające na sterowanie za pomocą ruchu gałek ocznych i głowy.  

Fot. 5. Specjalistyczne urządzenia peryferyjne –  trackball i klawiatura.
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Fot. 6. Specjalistyczne urządzenia peryferyjne – klawiatura.

Projektowanie działań szkoleniowych 

Oferta bezpłatnych kursów proponowanych przez Fundację jest stale poszerzana, tak 
aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby rynku pracy. Specjalizujemy się w szkoleniach 
z obsługi komputera i internetu oraz przygotowujących do uzyskania Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Organizujemy kursy zawodowe z różnych 
dziedzin – np. księgowości, grafiki komputerowej, a ich uzupełnieniem są warsztaty 
umiejętności miękkich: autoprezentacji, kreatywności, zarządzania sobą w czasie. 
Podnosimy również wiedzę prawną naszych klientów poprzez realizację seminariów 
z tego zakresu. Ponadto oferujemy szkolenia e-learningowe, co jest szczególnie istotne 
w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie czy mających trudności z poruszaniem 
się i wychodzeniem z domu. Osoby niepełnosprawne zgłaszające się do Fundacji mają 
możliwość skorzystania z oferowanych szkoleń po ustaleniu planu działań (IPD) z doradcą 
zawodowym. 

Planując działania szkoleniowe skierowane bezpośrednio bądź uwzględniające częściowy 
udział osób niepełnosprawnych, bierzemy pod uwagę szczegółowy program kursów, 
warunki niezbędne do ich przeprowadzenia (brak barier architektonicznych, edukacyj-
nych), transport, doświadczoną kadrę, a w związku z tym również koszty, które będą wyż-
sze niż w przypadku zajęć kierowanych do innych grup uczestników. 
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Oferta edukacyjna jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy

Perspektywa dokształcenia, uzupełnienia czy wzbogacenia własnej wiedzy i rozwijania 
umiejętności zazwyczaj spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród potencjalnych benefi-
cjentów. Ważne jednak, aby oferta w możliwie najlepszy sposób odpowiadała potrzebom 
przyszłych uczestników. Powinna ona uwzględniać zapotrzebowanie rynku pracy, a więc 
realne możliwości znalezienia zatrudnienia. Perspektywa podjęcia pracy znacząco wpływa 
na motywację do dokształcenia się w konkretnej dziedzinie.

Rozpoznanie potrzeb lokalnego rynku warto powiązać z umożliwieniem wymiany ofert 
miedzy przyszłymi pracodawcami a pracownikami. W tym celu wykorzystujemy sprawdzone 
metody, jakimi są: spotkania bezpośrednie (np. giełdy pracy), dostęp do ofert pracy 
zamieszczanych na stronach internetowych instytucji zajmujących się szkoleniami 
i aktywizacją zawodową. W przygotowywaniu oferty edukacyjnej Fundacji uwzględniamy więc:

• 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.

Trzeba raz jeszcze podkreślić, że program szkoleniowy powinien być nastawiony na zdobycie 
przez uczestnika możliwie wielu użytecznych umiejętności. Warto więc angażować do 
realizowanego projektu doświadczonych specjalistów – dobrze przygotowanych praktyków, 
posiadających wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Czas i miejsce szkolenia 

Ważnym aspektem planowania szkoleń jest przede wszystkim przygotowanie realistycznego 
harmonogramu. Niezależnie od grupy społecznej czy miejsca realizacji szkoleń, jego 
newralgicznym momentem jest przeprowadzenie skutecznej rekrutacji uczestników. 
Okres wakacyjny może nie sprzyjać temu zadaniu – głównie ze względu na prace 
sezonowe (w przypadku terenów wiejskich), nieczynne placówki edukacyjne dla dzieci, 
a także – co bardzo istotne w przypadku osób niepełnosprawnych – odbywające się wtedy 
turnusy rehabilitacyjne.

Planując przedsięwzięcie szkoleniowe na wsi lub dla mieszkańców terenów wiejskich, należy 
wziąć pod uwagę problem niskiej mobilności niektórych potencjalnych uczestników. Słaba 
komunikacja lokalna (lub jej brak) może stanowić bardzo duży problem organizacyjny 
i rekrutacyjny, dlatego trzeba uwzględnić w logistyce i budżecie środki służące likwidacji 
barier transportowych. Gdy uczestnikami szkolenia są osoby niepełnosprawne, niekiedy 
występuje konieczność sfinansowania transportu specjalistycznego lub zbiorowego.
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Problem braku mobilności, dotykający osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, wpływa też 
na wybór miejsca, w którym ma być realizowane szkolenie. Konieczne jest sprawdzenie, 
czy budynek, sala szkoleniowa oraz zaplecze sanitarne są dostosowane dla osób poruszających 
się np. na wózkach inwalidzkich (czy są podjazdy, windy, szerokie drzwi)17. 

Udział osób wspomagających
Ważną kwestią jest również zaplanowanie udziału asystentów bądź opiekunów niepeł-
nosprawnych uczestników projektu. Będzie to wsparcie dotyczące zarówno dotarcia 
na zajęcia (asystenci), jak też uczestnictwa w nich (np. tłumacz języka migowego). 
W przypadku szkoleniowych sesji wyjazdowych uwzględniamy noclegi, transport i wyżywienie 
dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Istotne jest zapewnienie bieżącego wsparcia organizacyjnego i edukacyjnego dla niepeł-
nosprawnych uczestników projektu. Uwzględniamy więc udział opiekuna grupy (osoby 
dobrze zorganizowanej, z umiejętnościami administracyjnymi, wzbudzającej zaufanie), 
a także trenera samodzielności, wolontariuszy, pracowników socjalnych bądź animatorów 
pracy. Bieżąca pomoc, współpraca, indywidualne podejście i motywowanie do aktywności 
wpływa korzystnie na jakość wsparcia otrzymywanego przez beneficjenta. 

Efektywność szkolenia

Potwierdzenie i ocena efektywności kursu to bardzo ważny element cyklu szkolenia 
i uczenia się. Organizator (organizacja przeprowadzająca szkolenie lub zlecająca je) powinien 
móc odpowiedzieć i mieć potwierdzenie, czy dane szkolenie było skuteczne i w jakim 
zakresie uczestnicy po zakończeniu nauki stosują nabytą wiedzę18. Aby ocenić jakość 
przeprowadzonych szkoleń, prowadzimy w Fundacji stałą ewaluację realizowanych działań 
– m.in. w obszarach wiedzy merytorycznej trenera i umiejętności jej przekazywania, 
miejsca i organizacji technicznej szkoleń. 

Rzetelna ewaluacja uwzględnia przede wszystkim analizę osiągnięcia postawionych 
wcześniej celów, a także trafności i efektywności udzielonego wsparcia. W przypadku 
bezrobotnych osób z niepełnosprawnością standardowa ankieta (oceniająca jedynie 

17 „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 przemieszczaniu się w otoczeniu 
budynku i wewnątrz niego. Bardzo pomocna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie może okazać się 
komunikacja oparta o system piktogramów lub znaków graficznych. (…) Projektodawca powinien jednak 
pamiętać, że dodatkowej pomocy 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 nieuza-
sadnionych założeń o ich ograniczeniach może stanowić pogwałcenie ich praw”. Poradnik dotyczący realizacji 
wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2010, s. 79.
18 Por. L. Rea, Efektywne szkolenie, Kraków 2006, s. 221.
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zajęcia) i wyciąganie wniosków wyłącznie na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych 
będą niewystarczające. Raport ewaluacyjny powinien uwzględnić informacje (przynajmniej 
częściowe), czy szkolenie spełniło swoją rolę oraz na ile zmieniła się sytuacja przeszkolonych 
osób na rynku pracy.

Odpowiedzi na te pytania wymagają dodatkowego monitoringu. Gdy pytamy o skuteczność 
szkolenia – sprawdzamy, czy w ciągu 3 miesięcy od jego ukończenia lub w trakcie (niezależnie 
od merytorycznego profilu zajęć) dana osoba podjęła zatrudnienie19. Istotny dla badania 
efektywności projektu jest również wskaźnik utrzymania zatrudnienia w wyznaczonym okresie 
przez tych uczestników, którzy znaleźli pracę. Dodatkową kwestią jest adekwatność 
– czyli ocena, czy tematyka ukończonego kursu lub szkolenia zawodowego odpowiada 
charakterowi zatrudnienia uzyskanego przez uczestnika projektu. Oczywiście badając 
wymienione aspekty, należy uwzględniać zarówno zróżnicowanie uczestników (wiek, 
płeć oraz wykształcenie), jak też inne warunki (np. sytuację rodzinną, staż pracy itp.)20.
Zebrane i przeanalizowane wyniki znajdują odzwierciedlenie podczas planowania 
i konstruowania kolejnych przedsięwzięć w fundacyjnych Centrach.

Certyfikowanie i licencjonowanie

Odpowiedni certyfikat, licencja, dyplom, zaświadczenie wydane np. przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej jest potwierdzeniem posiadanych kompetencji. Dokumenty te 
pomagają w rozwoju zawodowym, gdyż często decydują o zatrudnieniu w danym miejscu, 
stanowią przepustkę do pracy w bardziej prestiżowej firmie lub dają możliwość awansu. 
Warto więc zadbać, aby projektowane i organizowane szkolenia lub zdanie egzaminu 
końcowego umożliwiały uczestnikowi otrzymanie odpowiedniego dokumentu (po spełnieniu 
przez niego określonych zasad, np. obecności w 80% realizowanych zajęć). 

Nawet jeśli organizator szkoleń nie posiada odpowiednich uprawnień do certyfikowania, 
powinien starać się wydanie uczestnikom zajęć 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 objętości przewidzianego materiału edukacyjnego. 
 

19 Warto podkreślić, że ukończenie np. zawodowego szkolenia przez osobę, która jest długotrwale bezrobotna 
nie gwarantuje znalezienia przez nią pracy. Taką osobę należy przygotować do skutecznego radzenia sobie 
na rynku pracy, w tym intensywnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia, czyli wesprzeć ją na kilku 
poziomach.
20 Zbadanie efektywności i adekwatności prowadzonych szkoleń zwykle wymaga oddelegowania 
pracownika już po zrealizowaniu głównych działań projektu. Badanie, które będzie on przeprowadzał, może 
mieć formę anonimowej ankiety, wywiadu telefonicznego itp.
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Studium przypadku 

Mieszkaniec małej miejscowości, pan Piotr, cierpiący na porażenie mózgowe 
czterokończynowe, zanim trafił do projektu realizowanego przez Fundację, korzystał 
m.in. z kursów komputerowych w ramach lokalnego Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
mieszczącego również Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Udział w projekcie 
Fundacji umożliwił panu Piotrowi przygotowanie się do podjęcia aktywności na rynku 
pracy, a także ukończenie indywidualnego szkolenia zawodowego z projektowania 
i tworzenia stron internetowych. Zdobyte umiejętności informatyczne pozwoliły mu 
na podjęcie pracy zdalnej dla firmy komercyjnej, a tym samym znacznie wpłynęły 
na zwiększenie jego samodzielności.

a.	Szkolenia	zawodowe

Szkolenia zawodowe oferowanie przez Fundację mają na celu podwyższenie kwalifikacji 
zawodowych oraz zwiększenie szans na uzyskanie bądź utrzymanie przez beneficjentów 
zatrudnienia. Rodzaje szkoleń, na które klient jest kierowany, są ustalane i wybierane 
przez niego przy wsparciu doradcy zawodowego podczas konsultacji. Przy dopasowywa-
niu ścieżki edukacyjnej brane są pod uwagę indywidualne uwarunkowania danej osoby 
(rodzaj niepełnosprawności, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe), w tym 
również posiadane kwalifikacje, uprawnienia czy ogólne umiejętności aktywnego poszu-
kiwania pracy.

W naszych Centrach rodzaj szkolenia i sposób przygotowania osoby niepełnosprawnej do 
pracy zawodowej zależą od rodzaju projektu i katalogu wsparcia, który on oferuje. Reali-
zujemy szkolenia stacjonarne albo zapewniamy sfinansowanie kursu zawodowego poza 
Fundacją. W ramach wybranych szkoleń oferujemy dodatkowe kursy e-learningowe. 

W przypadku każdego klienta kierujemy się jego Indywidualnym Planem Działania, bie-
rzemy także pod uwagę aktualne zapotrzebowanie rynku pracy na dane kwalifikacje21. 
Jeżeli dana osoba wymaga specjalistycznego dokształcania lub zdobycia konkretnych, 
specyficznych uprawnień zawodowych, w miarę możliwości ułatwiamy jej przeszkolenie 
poza Centrum. Jeżeli ukończenie danego szkolenia jest korzystne dla większej liczby klientów 
– staramy się organizować takie zajęcia w naszym ośrodku. 

Oferta realizowana w poszczególnych Centrach obejmuje m.in. szkolenia22:
• Bądź przedsiębiorczy,
• III Sektor Twoją Szansą,
• Język angielski – różne poziomy zaawansowania,
• Język niemiecki – różne poziomy zaawansowania,

21 Istotne jest m.in. monitorowanie ofert prac, a także informacji na temat deficytowych zawodów 
w danym województwie, publikowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
22 Jest to katalog otwarty.
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• Obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Funduszy Struktu-
ralnych,

• 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.

Stała oferta szkoleń bywa okresowo uzupełniana przez dodatkowe projekty, podnoszące 
kwalifikacje klientów Centrów. Staramy się, aby za każdym razem program uwzględniał 
moduły praktycznego nabywania umiejętności przez uczestników zajęć. Często ukończenie 
przez klienta danego kursu staje się dla niego przepustką do odbycia stażu lub praktyki.

Oferujemy również zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych pracowników 
firm i instytucji.

Studium przypadku 

Pani Aleksandra w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
w Bydgoszczy brała udział w warsztatach umiejętności miękkich. Ukończyła też 
wewnętrzne szkolenia zawodowe: kurs języka angielskiego oraz kurs administracyjno- 
-biurowy. Po konsultacjach z doradcą postanowiła uzupełnić swoje wykształcenie 
i podnieść kwalifikacje poprzez udział w szkoleniu z zakresu dietetyki, organizowa-
nym poza Fundacją. Kurs został sfinansowany w ramach projektu realizowanego przez 
Centrum. Dokonana przez doradcę diagnoza potrzeb szkoleniowych i zawodowych pani 
Aleksandry okazała się bardzo trafna. Ukończenie kursu zewnętrznego zmotywowało 
ją do podjęcia studiów z tego zakresu i wpłynęło na wybór profilu zawodowego 
beneficjentki.

b.	Szkolenia	ICT
Szkolenia ICT pozwalają nabyć umiejętności z zakresu obsługi komputera i programów 
komputerowych – jest to istotne w procesie aktywizacji zawodowej, a następnie 
wykorzystywane w miejscu pracy. Rodzaj kursu dla danego klienta Centrum jest dobierany 
z uwzględnieniem jego potrzeb szkoleniowych i zawodowych. 

Prowadzone w Fundacji zajęcia komputerowe przygotowują osoby niepełnosprawne 
również do aktywniejszego i bardziej świadomego funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym. Oprócz znajomości zasad BHP w pracy przy komputerze, uczestnik szkolenia 
poznaje regulacje prawne związane z prawami autorskimi i ochroną danych. 
W poszczególnych programach edukacyjnych uwzględniamy nie tylko elementy podnoszące 
kompetencje informatyczne czy informacyjne, ale również szerokie umiejętności korzystania 
z internetu – zarówno w obrębie usług, jak i wykorzystywanych technologii.
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Fot. 6. Pracownia komputerowa w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych.

Oferta Fundacji obejmuje m.in. szkolenia23:

• Podstawy obsługi komputera i internetu (poziom podstawowy i zaawansowany),
• Edytor tekstów (różne poziomy zaawansowania),
• Arkusz kalkulacyjny (różne poziomy zaawansowania),
• Prezentacja multimedialna (różne poziomy zaawansowania),
• ECDL Core,
• ECDL Start,
• Tworzenie stron w języku HTML i CSS,
• Administracja portalami opartymi na CMS,
• Zaawansowane techniki tworzenia stron internetowych – PHP.

W poszczególnych Centrach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
realizowane są także różne czasowe projekty o pokrewnej tematyce. 

23 Jest to katalog otwarty.
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Studium przypadku 

Pani Aneta, lat 23, klientka Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełno-
sprawnych w Białymstoku, jako jedna z dwudziestu osób uczestniczyła w trwającym 18 
miesięcy projekcie „Studium projektowania graficznego i multimediów”, realizowanego 
w systemie blended learning (łącznie 850 godzin). Program obejmował zajęcia praktyczne, 
wykorzystujące specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia grafiki użytkowej, 
multimediów oraz składu publikacji. Dodatkowo odbywały się warsztaty psychoedukacyjne, 
zajęcia dotyczące praktycznych aspektów telepracy oraz poradnictwo psychologiczne, 
służące wzmocnieniu poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Projekt 
zakładał również udział w trzymiesięcznym, płatnym stażu w branżowej firmie. Pani 
Aneta zdecydowała się na udział w projekcie głównie ze względu na jego tematykę, 
powiązaną z jej zainteresowaniami. Poszukiwałam szkoleń o tym profilu, z praktyczną 
nauką programów pakietu Adobe Creative Suite, z którymi nie miałam dużej styczności. 
Chciałam to choć trochę zmienić. Miałam podstawową styczność z omawianymi 
programami. W trakcie zajęć mieliśmy jednak okazję poznać szersze możliwości ich 
wykorzystania przy konkretnych zadaniach. Miłym zaskoczeniem był dla mnie dział 
fotografii (…), którą wcześniej zbytnio się nie interesowałam – stwierdziła pani Aneta. 
Był to pierwszy projekt unijny, w którym uczestniczyła. Zastosowana w Studium mieszana 
metoda nauki wymagała dużej mobilizacji, samodzielności i czasu – co w przypadku pracy 
w domu mogło powodować trudności. Z drugiej strony, jak podkreśliła uczestniczka: 
Pracując w domu, mamy lepsze warunki do przemyślenia zadania, tworzenia kreatywnych 
pomysłów na jego zrealizowanie. Zajęcia stacjonarne pod okiem prowadzących pozwalały 
jednak na bieżąco oceniać pracę każdego z uczestników lub pomóc w przypadku pojawiania 
się problemów, co w mojej ocenie dawało większe efekty. Udział w wielo-
miesięcznym projekcie wymagał od uczestników wytrwałości i motywacji 
do nauki. Na tę ostatnią znacznie wpłynęło stypendium szkoleniowe oraz możliwość 
podjęcia stażu po zakończeniu projektu. Dla pani Anety właśnie staż okazał się ważnym 
doświadczeniem zawodowym: Jestem stażystką w niewielkiej drukarni cyfrowej, która 
zatrudnia na stałe dwie osoby. Wykonuję różnorodne zadania – zarówno te związane  
z projektowaniem graficznym, jak i pracami introligatorskimi czy biurowymi. Trzymiesięczny 
staż pozwoli mi nabyć praktykę i doświadczenie w pracy w takim miejscu. Jest to dla 
mnie czymś zupełnie nowym, mogę się sprawdzić i w dalszym ciągu kształcić – mówiła 
uczestniczka.  Podkreśliła jeszcze: Aby wiązać przyszłość z taką pracą, należałoby 
w dalszym ciągu poszerzać swoją wiedzę, równocześnie łącząc to z praktyką. 
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c.	Seminaria	prawne

Definicja i cel zajęć

Seminaria mają na celu zwiększenie świadomości i znajomości prawa wśród osób, które 
uczestniczą w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej. Głównym celem seminarium 
jest przedstawienie obowiązujących przepisów prawa. Podstawową rolą prowadzącego 
zajęcia jest przedstawienie regulacji prawnych, edukacja z zakresu uczestnictwa w systemie 
prawnym oraz możliwości wpływu na obowiązujący system prawny. Kolejnym krokiem 
jest zaznajomienie uczestników z procedurami urzędowymi i sądowymi, a także 
stosowaniem ich, tj.:

• zawieraniem umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy, 
• korzystaniem z instrumentów rynku pracy,
• sporządzaniem pism procesowych i wypełniania formularzy urzędowych, 
• zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, 
• dopełnianiem obowiązków podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
• sporządzaniem pism odwołań i skarg,
• reagowaniem na zachowania niezgodne z prawem. 

Efektem powinna być zmiana postaw społecznych odbiorców. Osoba prowadząca kształtuje 
w uczestnikach seminariów pozytywny stosunek do prawa i stymuluje ich do jak największej 
samodzielności w korzystaniu ze swoich uprawnień oraz wykonywania obowiązków 
nakładanych przez przepisy.

Metodyka pracy 
Seminaria prawne są formą grupowego poradnictwa prawnego, która łączy cechy szkolenia 
i treningu. Prowadzi je specjalista z wykształceniem prawniczym, doświadczony w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi. Program obejmuje przystępne przekazanie wiedzy prawnej 
oraz ćwiczenia wykonywane przez uczestników. Ponieważ wykład najczęściej nie pozwala 
na atrakcyjny i skuteczny przekaz, seminaria prowadzone są metodami interaktywnymi, 
z nastawieniem na zdobywanie umiejętności praktycznych. Stosowane są: praca 
indywidualna i grupowa, dyskusje, analizy przypadków, symulacje, materiały multimedialne 
(np. prezentacja, film). 

Należy pamiętać, że głównym celem zajęć jest wyjaśnienie słuchaczom obowiązujących 
przepisów i mechanizmów wpływających na codzienne życie. Dlatego szczególnie ważne 
jest, by prowadzący używał zrozumiałego słownictwa (przede wszystkim unikał sentencji 
łacińskich czy żargonu prawniczego), a przygotowany materiał był przedstawiony w sposób 
interesujący i łatwy do zapamiętania. 

Zakres seminariów prawnych 
Głównymi czynnikami, które determinują dobór materiału na seminarium, powinny 
być: wiek uczestników, ich status społeczny i zawodowy oraz wynikający z niego obszar 
zainteresowań. Konstruując program warsztatu skierowanego do osób niepełnosprawnych, 
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należy kłaść nacisk na uregulowania w zakresie ich uprawnień. Do podstawowej tematyki 
zaliczyć można: przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ulgi i uprawnienia 
wynikające z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. 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 praktyczność wiedzy. Odbiorca powinien zyskać kompetencje umożliwiające 
sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim. Zamiast 
z cechami języka aktów prawnych – należy zapoznać go z podstawowymi przepisami 
prawa, regulującymi codzienne problemy, takimi jak: prawo administracyjne, prawo 
własności (zarówno rzeczy, jak i nieruchomości, w szczególności rolnych) oraz spadki, 
renty i ubezpieczenia w KRUS, prawa przysługujące stronom przed sądem, podmioty 
składające się na system sprawiedliwości, podstawowe kompetencje sędziów, adwoka-
tów, radców prawnych i notariuszy.

Tematy seminariów prawnych najczęściej wybierane przez naszych klientów:

• prawo pracy dla osób niepełnosprawnych, 

• prawa osób z niepełnosprawnością,

• prawa pacjenta,

• prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,

• praktyczne prawo. 

Odpowiadając na potrzeby uczestników, przygotowujemy programy seminariów, 
z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb danej grupy. Realizowaliśmy m.in. zajęcia: prawa kobiet 
z niepełnosprawnością, ulgi i uprawnienia osób z niepełnosprawnością wypełniających 
deklaracje podatkowe. 

Opinia uczestnika seminarium

Wychodzę z założenia, że należy pogłębiać wiedzę, ponieważ tej nigdy za wiele. Fundacja 
organizuje ciekawe spotkania, których treści można wykorzystać w życiu codziennym. 
Zdecydowałem się wziąć udział w seminarium prawnym i dowiedziałem się wielu 
ciekawych rzeczy z zakresu prawa praktycznego. Czułem się bardzo swobodnie, mogłem 
zadawać pytania. Prowadzący chętnie na nie odpowiadał, posiadał ogromny zakres 
wiedzy z danej dziedziny. Zdobyte informacje na pewno wykorzystam do rozwiązywania 
problemów, które mnie spotkały. Wydaje mi się też, że mogą one być przydatne 
w planowaniu mojej ścieżki zawodowej. Z doświadczenia wiem, że dobrze, by osoba 
niepełnosprawna znała swoje prawa.

Piotr z Centrum w Opolu
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d.	Warsztaty	psychoedukacyjne

Definicja i cel zajęć

Warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych to zajęcia grupowe, podczas któ-
rych pod kierunkiem trenera uczestnicy doskonalą swoje kompetencje w tym zakresie. 
Na kompetencje społeczne składają się m.in.: asertywność, umiejętności komunikacyjne, 
umiejętności niezbędne do radzenia sobie ze stresem czy inne kompetencje indywidualne, 
które można wzmacniać i rozwijać. Deficyt takich umiejętności bardzo ogranicza, a czasem 
nawet uniemożliwia funkcjonowanie w codziennym życiu oraz efektywne wykonywanie 
obowiązków rodzinnych i zawodowych. To dzięki kształtowaniu kompetencji społecznych 
uczestnicy mają szansę na realizację postawionych 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 nabywania 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. 
Przykładem może być poznanie swoich mocnych stron, cech charakteru, z których 
uczestnik może być dumny (szczególnie w sytuacji, gdy wcześniej nawet nie zdawał sobie 
sprawy z ich wagi). Innym – jest nauka zmiany podejścia do otaczającej rzeczywistości 
(zmiana atrybucji). Oznacza to, że osoba, która wcześniej wchodziła na rozmowę o pracę 
jak petent do urzędu i starała się o nią w tonie błagalnym, po udziale w stosownym warsztacie 
przyjdzie na rozmowę jako partner, który ma coś cennego do zaoferowania pracodawcy 
i potrafi zaprezentować się w sposób profesjonalny.

Oprócz modułów związanych z rozwojem kompetencji społecznych oferujemy także 
warsztaty ściśle związane z aktywizacja zawodową, m.in.: Jak pisać dokumenty aplikacyjne, 
Autoprezentacja – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. W tym obszarze 
tematycznym ogromna rolę odgrywa wymiana doświadczeń, podzielenie się z grupą 
odczuciami czy opowiedzenie o trudnościach związanych z procesem poszukiwania swojego 
miejsca na rynku pracy. Wspólne omówienie np. rozmowy kwalifikacyjnej pozwala 
na obiektywne przeanalizowanie sytuacji i jej elementów składowych, jak też na wyciągniecie 
wniosków i uwzględnienie rad na przyszłość.

Metodyka pracy 

Warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych to zajęcia prowadzone przez trenera 
(najczęściej psychologa lub doradcę zawodowego). Podstawową cechą warsztatów jest 
uczenie się poprzez własne doświadczenie, nie zaś jednokierunkowe przekazywanie 
teoretycznej wiedzy (tradycyjnie: od nauczyciela do ucznia). Warsztaty prowadzone 
są metodami interaktywnymi, takimi jak: praca indywidualna i grupowa, dyskusje, analizy 
przypadków, symulacje, materiały multimedialne (np. prezentacja, film). 
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Dużą rolę odgrywa grupowa forma zajęć. Od innych uczestników można się o sobie wiele 
dowiedzieć, co jest niezwykle cennym 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, usamodzielnienie się) i chcą do niego wspólnie dążyć, dzięki 
czemu dochodzi do rzeczywistego zawiązania się grupy. Uczestnicy otrzymują ważne 
informacje zwrotne oraz wskazówki, które mogą być pomocne w przyszłości, m.in. 
w czasie poszukiwania pracy. 

Uczestnicy są różni, mają za sobą inne przeżycia, zatem wnoszą do grupy swoje indywidualne 
doświadczenia, a także oczekiwania. Rozwijać swoje kompetencje podczas warsztatu może 
właściwie każdy. Istotne jest natomiast, aby takie zajęcia były dopasowane do potrzeb 
konkretnych uczestników i prowadzone przez kompetentne osoby.

Studium przypadku 
Dane klienta:
Płeć: obieta 
Wiek: 33 lata 
Wykształcenie: średnie (zaczęła studia, ale ich nie ukończyła) 
Pani Alicja, przystępując do projektu, była osobą bardzo osamotnioną. Po ślubie 
przeprowadziła się do wsi swojego męża, gdzie nikogo wcześniej nie znała. Należa-
ła do osób zamkniętych w sobie, ostrożnych i mało asertywnych. Zajęcia pomogły jej 
w nawiązaniu nowych kontaktów i sprawiły, że zaczęła lepiej funkcjonować w grupie. 
Były to: warsztat asertywności, warsztat radzenia sobie ze stresem, warsztat auto-
prezentacji – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Jak sama wspomina: Dzięki 
zajęciom i uczestnictwie w projekcie poznałam dużo ciekawych osób, zarówno z naszej 
miejscowości, jak i z sąsiednich. Jako że mieszkam tu od niedawna, pomogło mi to 
w przełamaniu bariery nieśmiałości i w większym otwarciu się na innych ludzi.

Zmiany: Po zakończeniu projektu beneficjentka podjęła pracę na zlecenie, umożliwiającą 
jej jednocześnie opiekę nad dzieckiem, stała się bardziej asertywna (wcześniej miała 
problemy z odmawianiem i ustalaniem, gdzie są jej osobiste granice) i z większym 
optymizmem patrzy w przyszłość. Próbuje również uzyskać prawo jazdy, znacznie 
ułatwiające codzienne funkcjonowanie w okolicy o mało rozwiniętej komunikacji lokalnej.

Zakres tematyczny warsztatów

Uczestnicy mają możliwość dowolnego wybierania tematów, które wydają im się szczególnie 
interesujące i ważne. Wsparciem służą również doradcy zawodowi w czasie tworzenia 
Indywidualnego Planu Działań (IPD). Programy warsztatów są aktualizowane – zarówno 
pod kątem potrzeb i oczekiwań uczestników, jak i zmieniających się metod, narzędzi 
prowadzenia zajęć grupowych i metodyki nauczania dorosłych. Daje to większą elastyczność 
działania oraz pozwala na lepsze dostosowywanie zakresu warsztatów do potrzeb i oczekiwań 
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osób uczestniczących. Aby zapewnić wysoką jakość naszych działań, dbamy o podnoszenie 
kwalifikacji naszych pracowników – oferując cykliczne szkolenia wewnętrzne, a także 
umożliwiając im udział w kursach podnoszących ich kompetencje zawodowe. 

Opinia uczestniczki warsztatów

Dzięki Fundacji nabyłam podstawowe umiejętności przydatne w znalezieniu pracy. 
Uzyskałam wyczerpującą pomoc w napisaniu CV oraz listu motywacyjnego. Nabyłam 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem oraz umiejętności miękkie. 
Poznałam wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję do tej pory kontakt, nawiązałam 
znajomości, co pomogło mi w znalezieniu pracy.

Pani Joanna z Centrum w Opolu

Elastycznie dopasowujemy także treści przekazywane na warsztatach, modyfikujemy 
istniejące tematy oraz tworzymy nowe – odpowiadając na potrzeby osób z niepełnospraw-
nością. W każdym Centrum na bieżąco zbieramy opinie i propozycje nowych zagadnień 
warsztatów: w ankietach zgłoszeniowych oraz ewaluacyjnych. Przykładowe tematy, 
opracowane niedawno w odpowiedzi na potrzeby uczestników, to: Praca w zespole, 
Zarządzanie budżetem domowym. 

 
Fot. 7. Warsztaty w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.



63

Warsztaty umiejętności społecznych i zawodowych, które cieszą się największą popularnością 
wśród naszych klientów:

• Aktywne poszukiwanie pracy, 

• Asertywność,

• Autoprezentacja – rozmowa kwalifikacyjna,

• Efektywna komunikacja,

• Radzenia sobie ze stresem,

• Rozwój osobisty,

• Szybkie uczenie się i zapamiętywanie,

• Zarządzanie sobą w czasie i planowanie. 

Opinia uczestnika warsztatu

Uczęszczałem również na warsztat umiejętności społecznych o asertywności, i tu okazało 
się, że sam siebie nie znałem. Nie należę do osób, które obawiają się wypowiedzieć na 
forum, u mnie do tej pory było to forum rodzinne. Nie mogłem uwierzyć, że ja o sobie 
mówiłem do bądź co bądź obcych, którzy w czasie warsztatów i po stawali się coraz bliżsi. 
Nasza trenerka potrafiła z wyczuciem swoim mądrym podejściem do tematu wpłynąć 
na uczestników, że zaczęli się otwierać w stosunku do innych. Po tych warsztatach 
stałem się innym człowiekiem, zaczynam jeszcze bardziej dostrzegać kłopoty i troski 
dnia codziennego szarego człowieka. 

Pan Piotr z Centrum w Białymstoku

e.	E-learning

W przypadku osób niepełnosprawnych nauka na odległość może mieć szczególne znaczenie 
i dawać szansę zdobywania bądź uzupełniania wiedzy, a docelowo – usamodzielnienia się24. 

E-learning obejmuje wiele form nauki: prezentacje, instruktaże (np. wideo), symulacje, 
testy. Umożliwia dostęp do treści dydaktycznych, a także ułatwia kontakt między 
wykładowcą a uczestnikiem czy samymi uczestnikami szkolenia. W projekcie należy 
zatem uwzględnić dostęp do internetu. Do zalet nauczania zdalnego należą:

• elastyczność użytkowania:
 ◦ możliwość nauki w dowolnym miejscu: w pracy, w domu, w e-Centrum,
 ◦ korzystanie w dowolnym czasie z systemu udostępniającego szkolenie i podjęcie 

nauki lub przystąpienie np. do testu samosprawdzającego (autotest),

24 Zob. K. Maj (red.), Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych, Warszawa 2007, s. 42-43.
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 ◦ o dowolnej bądź wyznaczonej porze można przyłączyć się do dyskusji na listach oraz 
czatach,

 ◦ wybór szkoleń lub lekcji dostosowany do potrzeb (np. w celu utrwalenia wiado-
mości),

 ◦ nauka w swoim własnym tempie i stylu,
• redukcja kosztów: 

 ◦ choć zawsze należy dokonać kalkulacji finansowej utworzenia bądź pozyska-
nia treści edukacyjnych, warto podkreślić, że w przypadku tradycyjnych kursów 
należy się liczyć z wysokimi kosztami organizacyjnymi, w tym związanymi z prze-
jazdami, noclegami  i wyżywieniem uczestników oraz kosztami przygotowania 
i wydruku materiałów szkoleniowych – w przypadku kursu e-learningowego 
koszty te zostają zlikwidowane lub zredukowane do niezbędnego minimum,

• łatwość i elastyczność rozpowszechniania treści: 
 ◦ określone szkolenia lub ich części mogą być udostępnione jednocześnie wielu 

osobom lub (ze względu np. na technikę przekazu lub zainteresowanie uczest-
ników) tylko wybranej grupie,

 ◦ metody zdalnego nauczania umożliwiają przygotowanie indywidualnych mate-
riałów dostosowanych do potrzeb konkretnej osoby lub grupy osób,

• zwiększona efektywność poprzez ciągły dostęp do treści – możliwość powtórek mate-
riału,

• łatwość modyfikacji, aktualizacji i rozbudowy treści szkoleniowych,
• możliwość monitorowania procesu nauczania (zadania, testy weryfikujące, aktyw-

ność na forach, czatach),
• możliwość stałego współdzielenia wiedzy z trenerem i innymi uczestnikami szkole-

nia poprzez narzędzia komunikacyjne.

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 osiągnąć. Wykorzystanie odpowiednich mediów pozwala uelastycznić 
organizację procesu szkoleniowego, a także obniżyć jego koszty.

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 wysokiej jakości pod względem merytorycznym 
oraz formalnym) – uwzględniono zarówno stacjonarne zajęcia warsztatowe, jak i tzw.  
webinaria (wideokonferencje). Możliwe były również konsultacje indywidualne z trenerem, 
przy użyciu komunikatora, poczty elektronicznej bądź przez telefon. 
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W projekcie przeważały zajęcia stacjonarne, pozwalające – po wstępnym zapoznaniu 
się w formie zdalnej z materiałem dotyczącym danego tematu – na zdobycie praktyki 
pod okiem trenera oraz pozostałych uczestników szkolenia. Każda wideokonferencja 
odbywała się w czasie rzeczywistym i umożliwiała udział beneficjentom 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 umożliwiające konferencje on-line pozwalało na interakcję: czat, zadawanie 
pytań. Prowadzący miał również dostęp do informacji na temat logowania i aktywności 
poszczególnych uczestników. W harmonogramie wideokonferencji uwzględniono próbę 
techniczną, aby każdy z zainteresowanych poznał specyfikę narzędzia oraz przygotował 
się do kolejnych spotkań w rzeczywistości wirtualnej. 

Podczas przeprowadzonej oceny efektywności tej metody nauki uczestnicy zwracali 
uwagę na szereg zalet, niemniej jednak interesujące okazały się opinie grupy kobiet 
w średnim wieku, które zdecydowanie preferowały spotkania stacjonarne i możliwość 
bezpośredniego kontaktu oraz współpracy z trenerem czy innymi uczestnikami.

f.	Grupy	wsparcia

Definicja i cel zajęć
Grupa wsparcia to forma zbiorowej pomocy psychologicznej. Członkowie grupy 
w bezpiecznej atmosferze mogą poznać i sprawdzić swoje reakcje, wymienić się 
doświadczeniami w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, zobaczyć, jak funkcjonują 
w zbiorowości. Dają sobie nawzajem wsparcie, dyskutują na temat omawianych sytuacji 
ze swojego życia w przyjaznym otoczeniu. Dostają informację zwrotną na temat swoich 
zachowań, umiejętności nawiązywania kontaktów i podtrzymywania ich, uczą się reakcji 
w sytuacji konfliktu. Istotą grupy jest wspólnota: chodzi o to, aby wszyscy mogli pracować 
nad takim samym lub podobnym problemem (np. akceptacją niepełnosprawności czy 
kwestią długotrwałego bezrobocia).
Metodyka pracy 
Spotkania grupowe mają różnorodną formę. Członkowie świadczą sobie wzajemną 
pomoc. Grupa dobiera się na podstawie wspólnych tematów, doświadczeń czy proble-
mów. Spotkania mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. Standardowa grupa liczy od 
6 do 10 osób oraz jednego lub dwóch specjalistów – psychologów. Prawidłowe funkcjo-
nowanie zapewnia wykwalifikowany i doświadczony w aktywizacji osób niepełnosprawnych 
psycholog. Zajmuje się on monitoringiem i moderowaniem przebiegu spotkań.
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Studium przypadku
Dane klienta:
Płeć: mężczyzna 
Wiek: 48 lat 
Wykształcenie: średnie
Pan Andrzej brał udział w projekcie „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepeł-
nosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich”. Do obecnego miejsca zamieszkania 
sprowadził się kilka lat temu. Pochodzi z drugiego końca Polski. Wskutek choroby cho-
dzi o kulach lub porusza się na wózku. W czasach gdy był zdrowy, intensywnie praco-
wał, zajmował się filmowaniem, był bardzo sprawny i energiczny. Prowadzącym zajęcia 
zgłosił problem z odnalezieniem się w nowej społeczności, gdzie zna tylko swoją part-
nerkę życiową. Deklarował, że szuka wsparcia u innych i możliwości rozmowy z ludźmi.

Po zakończeniu spotkań mówił, że grupa dała mu poczucie akceptacji i szansę wymiany 
doświadczeń: Bardzo ważna była dla mnie grupa wsparcia, podczas której każdy miał 
przysłowiowe pięć minut dla siebie i możliwość mówienia o swoich własnych doświad-
czeniach (a nie tak książkowo). Towarzyszyło mi poczucie: owszem, czuję się niepełno-
sprawny, ale tutaj jestem sprawny. Mam te piętnaście minut dla siebie. Obecnie, dzięki 
otrzymanemu wsparciu i wzmocnieniu swojej samooceny, pan Andrzej zajął się nieod-
płatnie obsługą gminnej strony internetowej. Dzięki temu może nie tylko wykorzystać 
swoją wiedzę i zdolności, lecz także poczuć się potrzebny w środowisku lokalnym.
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	 3.3.	POŚREDNICTWO	PRACY

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, działania z zakresu 
pośrednictwa pracy mogą być realizowane przez publiczne i niepubliczne agencje zatrudnienia. 
Podstawowym warunkiem jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uprawnienia oraz 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje. W 2004 r. Fundacja – jako jedna 
z pierwszych organizacji pozarządowych – rozpoczęła prowadzenie Agencji Zatrudnienia 
(certyfikat 947/1a) i Agencji Doradztwa Personalnego (certyfikat 947/2). 

Aktualny wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działań z zakresu pośrednictwa 
pracy znajduje się na stronie www.kraz.praca.gov.pl.

„Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości 
z innymi osobami; obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę 
swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym 
i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Państwa Strony będą chronić 
i popierać realizację prawa do pracy, również tych osób, które staną się niepełnosprawne 
w okresie zatrudnienia, poprzez podjęcie odpowiednich kroków, w tym na drodze 
ustawodawczej”.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Działania z zakresu pośrednictwa pracy z jednej strony wspierają osoby poszukujące 
w uzyskaniu satysfakcjonującego zatrudnienia, z drugiej – oferują wsparcie pracodawcy 
w procesie rekrutacji i zatrudnienia nowego pracownika. Polegają one na: 

• udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, a pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifi-
kacjach zawodowych,

• pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,

• udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach 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 miedzy osobami niepełnosprawnymi 
a pracodawcami,

• kierowaniu osób do pracy za granicą (u pracodawców zagranicznych).
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Jak to robimy w Centrach 

Od 2005 roku Fundacja prowadzi Agencję Zatrudnienia, która nawiązuje bezpośrednie 
kontakty z pracodawcami i pozyskuje oferty pracy dla klientów poszczególnych Centrów, 
a także promuje ideę zatrudniania osób z niepełnosprawnością wśród firm i instytucji. 
Działania Agencji obejmują:

• pozyskiwanie ofert pracy,

• wnikliwą analizę potrzeb i możliwości klientów w zakresie zatrudnienia oraz 
indywidualny dobór ofert pracy w czasie spotkań ze specjalistą ds. pośrednictwa pracy,

• indywidualne konsultacje dla pracodawców, jak również szeroko zakrojone dzia-
łania informacyjne na temat korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych,

• indywidualne wsparcie trenera pracy dla osób mających szczególne trudności 
z samodzielnym pozyskaniem zatrudnienia i utrzymaniem pracy.

Pośrednicy są w stałym kontakcie z pracodawcami oraz osobami poszukującymi zatrudnienia 
– weryfikują aktualność pozyskiwanych ofert oraz monitorują, czy rekomendowani kandydaci 
przeszli proces rekrutacyjny. Wsparcie trenera pracy, będące usługą uzupełniającą, 
uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, które mają trudności z odnalezieniem się 
w środowisku zawodowym, wykonywaniem zlecanych zadań, a zwłaszcza utrzymaniem 
zatrudnienia.

O skali naszych działań świadczą liczby!

8911

Osoby niepełnosprawne
poszukujące pracy

919

pracodawcy z różnych branż
m.in.: usługowej, przemysłowej,
administracji publicznej,
z którymi współpracujemy od 2005 r.

519

stanowiska pracy,
na które prowadziliśmy
rekrutację w roku 2012

Pośrednictwo pracy w liczbach

Rys. 5. Pośrednictwo pracy Fundacji Aktywizacja – skala działań.
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Nawiązywanie współpracy z pracodawcami

W celu prowadzenia efektywnego pośrednictwa pracy nawiązujemy kontakty 
z pracodawcami z lokalnego rynku pracy. Podstawowe źródła informacji, z których 
korzystamy, to:

• internet (strony www pracodawców, portale branżowe, regionalne portale 
dotyczące pracy),

• targi pracy,

• foldery informacyjne, broszury, katalogi branżowe.

Na podstawie zebranych danych tworzymy własne regionalne bazy pracodawców, 
obejmujące nazwę firmy, dane teleadresowe, dane kontaktowe właściciela firmy (w przypadku 
mniejszych firm) lub osoby czy działu zajmującego się rekrutacją. 

Podstawowym narzędziem służącym nawiązywaniu współpracy z pracodawcami jest 
oferta prezentująca usługi Fundacji i wsparcie proponowane firmom w zakresie rekrutacji 
odpowiednich pracowników. Szczególnie istotne są zawarte w niej informacje dotyczące 
możliwości dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków PFRON poprzez 
System Obsługi Dofinansowań (SOD). Możliwość pozyskania przez pracodawcę 
dodatkowych środków stanowi często zachętę i bodziec do podjęcia decyzji o zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. Szczegółowe przepisy dotyczące tej kwestii 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. Pomagamy im również 
w przejściu przez procedurę umożliwiającą pozyskanie dofinansowań do wynagrodzeń 
pracowników z niepełnosprawnością. Dzięki takiej ofercie nawiązujemy współpracę również 
z takimi firmami, które dotychczas nie zatrudniały osób z niepełnosprawnością i nie mają 
wystarczającej wiedzy na ten temat. 

Pośrednicy pracy z Centrów również osobiście spotykają się z pracodawcami i prezentują im 
usługi Fundacji, zachęcając do rozpoczęcia współpracy. Stosujemy zasadę, że kontaktujemy 
się z pracodawcami w danym regionie, nawet jeśli w tym momencie firma nie prowadzi żadnej 
rekrutacji. Zwiększa to szanse na nawiązanie efektywnej współpracy w przyszłości oraz daje 
możliwość promowania naszych usług wśród lokalnych pracodawców. Inicjatywa dotycząca 
nawiązywania kontaktów zawsze wychodzi od pośrednika pracy. Oczekiwanie, aż pracodawcy 
sami się do nas zgłoszą, może sprawić, że nie będziemy dysponowali ofertami dla zgłaszających 
się osób poszukujących zatrudnienia.

Szkolenia dla pracodawców

Dla większości firm, z którymi nawiązujemy kontakt, zatrudnianie osób niepełnosprawnych 
to zupełnie nowy temat. Pracodawcy nie wiedzą, jak podejść do niektórych kwestii, część 
zagadnień wydaje im się trudna i niezrozumiała. Ważne jest rozwiewanie wątpliwości 
i wychodzenie naprzeciw potrzebom firmy – poprzez podanie jak najbardziej aktualnej 
i rzetelnej wiedzy dotyczącej wejścia niepełnosprawnych na rynek pracy. 
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Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu dla pracodawców szkoleń z zakresu: 
• zatrudniania i współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
• adaptacji pracownika niepełnosprawnego w miejscu pracy,
• przygotowania zespołu i współpracowników do zarządzania zróżnicowanym zespołem,
• savoir-vivre’u współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
• uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń, rejestracji w Systemie Obsługi Dofinan-

sowań,
• technicznych kwestii związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, prawo pracy, rodzaje 

umów, przywileje i obowiązki pracodawcy i pracownika),
• przystosowania i adaptacji miejsca pracy.

Organizujemy również kursy zawodowe i szkolenia (dla zatrudnionych lub zatrudnianych 
aktualnie pracowników), uwzględniające wymagania konkretnego stanowiska pracy.

Część szkoleń dostępna jest w formie ogólnodostępnych e-learningowych kursów 
umieszczonych na prowadzonej przez Fundację platformie.

Studium przypadku

Nasza firma zajmuje się doradztwem w dziedzinie rozwiązań dotyczących redukcji 
kosztów PFRON poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Nasze usługi 
kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw. Realizowane zadania przynoszą naszym 
klientom duże korzyści finansowe i równocześnie wspomagają niepełnosprawnych 
na rynku pracy. Działamy jako firma zewnętrzna, samodzielnie zatrudniająca osoby 
niepełnosprawne, wykonujące dla zleceniodawców określony rodzaj pracy. Firma 
zlecająca otrzymuje od nas fakturę VAT, której koszty może odpisać od PFRON-u. 
Organizujemy dla naszych klientów zespoły pracowników niepełnosprawnych. 
Szkolimy i zarządzamy takimi zespołami. Występujemy jako podmiot, który bierze 
na siebie odpowiedzialność związaną ze spełnieniem obowiązujących przepisów. 
Dzięki temu nasi klienci otrzymują efekt pracy osób niepełnosprawnych, przy 
jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum zmian wewnątrz organizacji.  
Od samego początku istnienia firmy w procesie rekrutacji korzystamy z pomocy Fundacji 
Aktywizacja i usług Agencji Zatrudnienia. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie pracowników 
przeszkolonych, przygotowanych do pracy na stanowiskach, jakie oferujemy. Już 
28 osobom pomogliśmy w podjęciu aktywności zawodowej, tworząc specjalnie dla 
nich miejsca pracy. Działamy aktywnie na polu edukacji, występując na spotkaniach 
i konferencjach dotyczących niepełnosprawności. Naszą misją jest pokazanie, że można 
w XXI wieku organizować pracę przez internet i że osoby niepełnosprawne to nie tylko 
ludzie do sprzątania i ochrony. Chciałbym stworzyć liczącą się na rynku firmę zajmującą 
się pozycjonowaniem, która będzie zatrudniać wyłącznie osoby niepełnosprawne. 

Wojciech Nadejczyk, właściciel i szef firmy Efektum
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Nawiązywanie współpracy z osobami poszukującymi pracy 

Głównym narzędziem współpracy z klientami jest prowadzona przez Fundację baza 
kontaktów. Aby móc korzystać z oferowanych przez nas usług, każda zgłaszająca się 
do Centrum osoba musi zarejestrować się w niej. Na bieżąco aktualizowana baza osób 
poszukujących pracy ułatwia i przyspiesza proces rekrutacji. Beneficjent zainteresowany 
podjęciem pracy danego rodzaju jest informowany o potrzebach pracodawców i może 
w krótkim czasie odpowiedzieć na konkretną ofertę.

Fundacja Aktywizacja to również pracodawca osób niepełnosprawnych. W naszych Centrach 
zatrudniamy prawie 150 pracowników, w tym ok. 30% osób niepełnosprawnych. Praca 
w Fundacji pełni dodatkowo funkcję aktywizacyjną dla naszych beneficjentów. Nasze wysiłki 
w tym zakresie zostały docenione. W 2012 i 2013 r. Fundacja Aktywizacja została laureatem 
prestiżowej nagrody „Lodołamacze” w kategorii „Pracodawca niekomercyjny”.

Fot. 8. Nagroda „Lodołamacz 2013”.
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Warsztat pracy pośrednika 

Sformalizowanie współpracy z pracodawcą

Rzetelnie dokumentujemy współpracę z pracodawcami – ma to wpływ na późniejsze kontakty 
z daną firmą czy organizacją, jak również na sprawozdawczość Agencji Zatrudnienia.

Staramy się szczegółowo określać oczekiwania pracodawcy, co zdecydowanie ułatwia proces 
rekrutacji i selekcję kandydatów zainteresowanych danym stanowiskiem. W tym celu 
wykorzystujemy Formularz zgłoszenia wolnego miejsca pracy, który ułatwia pozyskanie 
informacji wykorzystywanych w dalszym procesie rekrutacyjnym. Aby pozyskać informacje 
niezbędne do wypełnienia formularza, można przesłać go do wypełnienia drogą mailową, 
udostępnić ankietę dla pracodawcy na stronie www (jeśli dysponujemy takimi możliwościami 
technicznymi) lub też przeprowadzić rozmowę telefonicznie lub osobiście. 

Przed rekrutacją ważna jest weryfikacja, czy daną pracę mogą wykonywać osoby z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. Zdarza się, że charakter zadań może wykluczać np. osoby 
niedowidzące czy poruszające się na wózku inwalidzkim. Pośrednik pracy uzyskuje także 
informacje dotyczące dostosowania siedziby firmy do potrzeb niepełnosprawnych 
(np. czy w budynku jest winda, czy aby dostać się do siedziby, należy pokonać schody itp.).

Oferty pracy

Oferta pracy jest opracowywana przez pośrednika z Centrum, przy ścisłej współpracy 
z pracodawcą. Może ona zostać przygotowana na podstawie informacji uzyskanych 
od pracodawcy, zawartych w Formularzu zgłoszenia wolnego miejsca pracy. Niektórzy 
pracodawcy oczekują, że treść oferty zostanie opracowana przez pośrednika i przekazana 
im do akceptacji, inni zaś preferują samodzielne stworzenie treści ogłoszenia. 

Zasada równego traktowania – czyli jakie sformułowania nie powinny znaleźć się 
w ogłoszeniach

W ogłoszeniach o pracę powinno się unikać sformułowań, które mogłyby zostać uznane 
za dyskryminujące lub wykluczające – zgodnie z przepisami polskiego prawa. 

Według art. 2a Ustawy z dnia 3.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania: „Przepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady równego 
traktowania w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez 
względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.

Z zasady równości w dostępie do usług rynku pracy wnikają również ograniczenia sposobu 
formułowania zapisów w ogłoszeniu o pracę. Stwierdzenia typu „firma zatrudni panie do 
sprzątania” czy „chętnie zatrudnimy osoby z niepełnosprawnością (z wyjątkiem osób ze 
schorzeniami psychicznymi)” lub „młodych do marketingu” mają charakter dyskryminacyjny 
(odpowiednio: ze względu na płeć, rodzaj niepełnosprawności, wiek), a ich stosowanie 
w ogłoszeniach jest niedopuszczalne.



73

Studium przypadku

Dane klienta:  
Płeć: kobieta 
Wiek: 31 lat 
Wykształcenie: średnie/policealne 
Miejsce zamieszkania: Warszawa 
Rodzaj poszukiwanej pracy: biurowa

Beneficjentka przez trzy miesiące korzystała ze wsparcia doradców zawodowych, a także 
ukończyła kursy komputerowe. Główną przeszkodą w znalezieniu pracy była nieznajomość 
obsługi programów biurowych. Po zdobyciu niezbędnych umiejętności beneficjentka 
rozpoczęła samodzielne poszukiwanie zatrudnienia, jednak bez rezultatu. 
Wtedy skierowaliśmy ją na spotkania aktywizacyjne prowadzone przez doradcę 
zawodowego i pośrednika pracy, dotyczące skutecznego poszukiwania pracy. Wkrótce 
potem beneficjentka, dzięki pośrednictwu naszej Agencji Zatrudnienia, podjęła pracę 
biurową, którą wykonuje do dziś.

O swojej drodze beneficjentka opowiada tak: Moje wcześniejsze doświadczenie 
zawodowe związane było głównie z pracą biurową i chciałam znaleźć zatrudnienie na 
podobnym stanowisku. Szukałam pracy na kilka sposobów: przez internet, ogłoszenia 
w prasie, a także poprzez urząd pracy. Często zgłaszałam się tam, ale nie było dla 
mnie interesujących ofert. Myślę, że przeszkodą był brak wyższego wykształcenia 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 
zapewniła mi możliwość szkolenia, ale także znalezienia pracy, której wcześniej 
bezskutecznie poszukiwałam na własną rękę.

Okres procesu aktywizacji zawodowej: październik 2010 – grudzień 2011 r. 

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

• zakresu obowiązków na danym stanowisku, 
• wymagań pracodawcy dotyczących wykształcenia czy konkretnych umiejętności 

zawodowych.
W ofertach przedstawianych klientom Centrów znajdują się wszystkie ważne informacje 
dotyczące stanowiska pracy:

• miejsce pracy (np. Wrocław, telepraca, praca w domu),
• czas pracy (cały etat, pół etatu, elastyczny czas pracy itp.),
• rodzaj umowy (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie),
• dostosowanie siedziby (np. budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchową – winda),



74

• osoba kontaktowa oraz sposób i czas przyjmowania aplikacji (np. prosimy 
o przesyłanie CV na adres: agencjaposrednictwa@ciekawapraca.pl do 20 maja 2013 r. 
lub prosimy o zgłoszenia osobiste w biurze 20.05 2013 r., w godzinach 8-16). 

W Polsce stosunkowo rzadką praktyką jest umieszczanie w ogłoszeniach o pracę informacji 
na temat wysokości wynagrodzenia. Jedynie w niektórych przypadkach pracodawcy wyrażają 
gotowość zawarcia tego typu informacji w ofercie (zazwyczaj dotyczy to prac nisko płatnych, 
rozliczanych godzinowo lub pracy na akord, gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona 
jest bezpośrednio od liczby wykonanych usług). W pozostałych sytuacjach zazwyczaj nie 
są umieszczane informacje na temat wysokości zarobków lub stosowany jest zapis typu 
„wynagrodzenie – do ustalenia”.

W fundacyjnej Agencji Zatrudnienia wszystkie ogłoszenia o pracę formułowane są według 
określonego wzoru, tak aby były spójne pod względem treści i wyglądu (napisane są 
na bazie podobnego schematu, tą samą czcionką, zawierały w nagłówku logo/nazwę 
instytucji realizującej działania pośrednictwa pracy).

Ekspozycja ofert pracy

Oferty pracy powinny być umieszczane w miejscu ogólnodostępnym, tak aby osoby 
zainteresowane podjęciem pracy łatwo mogły się z nimi zapoznać. W naszych Centrach 
powieszono w wyeksponowanym miejscu tablice, na których znajdują się aktualne ogłoszenia. 
Wszystkie oferty dostępne są także na stronie internetowej Fundacji. Stosujemy ponadto 
zasadę indywidualnego informowania osób niepełnosprawnych, które poszukują pracy, 
o prowadzonych rekrutacjach poprzez przesyłanie im drogą mailową bieżących ofert.

Fot. 8. Tablica z ofertami pracy w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych.
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Należy zwrócić szczególną uwagę na czytelność ofert dla osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. Ogłoszenia nie powinny być zbyt małe ani wykorzystywać czcionek 
i tła mało czytelnych dla klientów 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 korzystające w Centrach z usług pośrednictwa pracy powinny dostarczyć swoje 
aktualne CV (najlepiej w wersji elektronicznej). Dysponowanie przez pośrednika 
dokumentami aplikacyjnymi osób zainteresowanych podjęciem pracy ułatwia sprawne 
prowadzenie procesu rekrutacyjnego, umożliwia też szybką weryfikację, na ile umiejętności 
i doświadczenie kandydata są zgodne z oczekiwaniami danego pracodawcy. 

W przypadku klientów o sprecyzowanych planach zawodowych lub mających niewielkie 
doświadczenie możliwe jest korzystanie z jednego CV. Jednak jeśli dana osoba poszukuje 
pracy na różnego typu stanowiskach, staramy się, aby pośrednik dysponował kilkoma 
sprofilowanymi wersjami jej dokumentów aplikacyjnych. 

Jeżeli beneficjent ma trudności z samodzielnym sporządzeniem CV, kontaktujemy go 
z doradcą zawodowym, aby wspólnie wypracowali pakiet wysokiej jakości dokumentów 
aplikacyjnych, odpowiadających sytuacji i potrzebom klienta.

Nasi pośrednicy posiadają wiedzę i doświadczenie dotyczące sposobu tworzenia CV, dzięki 
czemu są w stanie dostrzec błędy w dokumentach aplikacyjnych klientów. Do typowych 
usterek należą: brak klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych dla potrzeb procesu 
rekrutacji, w rubryce „doświadczenie zawodowe” zapis: „na rencie od 2002 r.”. Trzeba 
jednak pamiętać, że pośrednicy nie mogą dokonywać zmian w dokumentach bez wiedzy 
i zgody osoby poszukującej pracy.

Studium przypadku
Dane klienta:  
Płeć: kobieta 
Wiek: 30 lat 
Wykształcenie: wyższe (praca socjalna, 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 
konkurencja sprawiały, że nie mogłam znaleźć zatrudnienia, niestety nie mogłam też 
pozwolić sobie na szukanie pracy jakiejkolwiek ze względu na niepełnosprawność.
Przebieg procesu poszukiwania pracy: W Fundacji zarejestrowałam się we wrześniu 
2010 r. jako osoba niepełnosprawna, żeby skorzystać z pośrednictwa pracy. Miałam 
trudności ze znalezieniem jej w swoim rodzinnym mieście. Dzięki Fundacji mogłam 
składać CV na różne stanowiska. Raz byłam na rozmowie w sprawie pracy, jednak nie 
zostałam zatrudniona.
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Jednak co jakiś czas zaglądałam na stronę Fundacji z ofertami pracy i tak jeszcze podczas 
odbywanego przeze mnie stażu wypatrzyłam ofertę zatrudnienia na stanowisku 
pośrednika pracy. Uznałam, że to coś dla mnie: praca biurowa, której szukałam, ale przede 
wszystkim kontakt z ludźmi, praca w zawodzie, (…) wiedziałam, że będę mogła pomagać 
innym. Jak się później okazało, była to Fundacji, zostałam zaproszona na rozmowę 
rekrutacyjną i zatrudniona. Od października 2011 r. pracuję tu na stanowisku pośrednika 
pracy. Okazało się, że Fundacja nie tylko pomaga w znalezieniu pracy osobom 
niepełnosprawnym, ale sama też zatrudnia takie osoby. Jako pośrednik pracy wiem, jak 
ważne jest zatrudnienie w życiu osoby niepełnosprawnej, dlatego dokładam wszelkich 
starań aby pomóc jak najliczniejszej grupie beneficjentów.

Okres procesu aktywizacji zawodowej: 1 rok, w tym czasie staż w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej

Kontaktowanie osób poszukujących pracy z pracodawcami

Istnieją różne formy nawiązywania pierwszego kontaktu pomiędzy pracodawcą a osobą 
zainteresowaną podjęciem zatrudnienia. Pośrednik pracy na początku ustala z przedsta-
wicielem danej firmy sposób przekazywania informacji o kandydatach. 

Najczęstsze sposoby kontaktowania ze sobą obu stron przez pośrednika:

• wysyłanie pracodawcy przez pośrednika CV osób zainteresowanych podjęciem pracy 
(wtedy pracodawca sam kontaktuje się z wybranymi kandydatami, a następnie informuje 
pośrednika o efektach rekrutacji),

• osobisty kontakt pracodawcy z osobami poszukującymi pracy w biurze pośrednika (może 
on mieć formę indywidualnych rozmów rekrutacyjnych lub spotkań informacyjnych 
dla grupy kandydatów),

• kierowanie kandydatów bezpośrednio do pracodawcy (w tym przypadku istotne 
jest rzetelne monitorowanie przez pośrednika tego procesu). 

Newsletter 

Jedną z wypracowanych i dobrze sprawdzających się form wymiany informacji jest cyklicznie 
rozsyłany newsletter, którego adresatami są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i firmy, 
z którymi współpracujemy. 

W części biuletynu dla pracodawców skupiamy się na przepisach dotyczących zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, planowanych zmianach lub innych pomocnych i interesujących 
z ich punktu widzenia tematach. 

W części dla osób poszukujących pracy, oprócz informacji na temat aktualnych ofert, 
opisujemy działania realizowane przez naszą organizację – projekty, rozpoczynające się 
szkolenia, wydarzenia społeczno-kulturalne (np. wystawy prac plastycznych, wernisaże, 
wycieczki).
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Targi pracy

Organizowane cyklicznie przez poszczególne Centra Targi pracy stanowią idealną okazję 
do swobodniejszego nawiązywania relacji między osobą poszukująca pracy a pracodawcą, 
promowania działań Fundacji, integrowania środowiska zajmującego się wsparciem osób 
z niepełnosprawnościami, nawiązywania nowych kontaktów, promowania dobrych praktyk 
i rozwiązań. W ramach Targów oferujemy:

• bezpośredni kontakt z pracodawcami,

• informacje o ofertach pracy stałej oraz krótkoterminowej dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności,

• konsultacje z doradcą zawodowym (tworzenie CV i listu motywacyjnego),

• konsultacje z prawnikiem w zakresie prawa pracy, regulacji i planowanych zmian. 

Fot. 9. Targi pracy organizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepeł-
nosprawnych.

Dokumentacja działań pośrednictwa pracy

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi: „Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania 
marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia – w terminie 
do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni”25. Dlatego istotne jest rzetelne 
dokumentowanie działań z zakresu pośrednictwa pracy. Rekomendujemy prowadzenie 
zestawień osób korzystających z usług pośrednictwa, pracodawców, z którymi zostały 

25 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. nr 69, poz. 
415 ze zm.), art. 19f.
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nawiązane relacje oraz liczby pozyskanych ofert zatrudnienia. Konieczne jest również 
rejestrowanie danych na temat dokumentów aplikacyjnych przesłanych 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 pośrednictwa pracy. Wszyst-
kie dokumenty zawierające dane osobowe (np. CV, formularze zgłoszeniowe) powinny 
być przechowywane w miejscach niedostępnych dla osób postronnych. W wybranych 
agencjach sposób przechowywania dokumentacji może podlegać kontroli przeprowadzanej 
przez odpowiedni dla danego rejonu wojewódzki urząd pracy. 

Studium przypadku

Dane klienta: 
Płeć: kobieta  
Wiek: 26 lat 
Wykształcenie: wyższe humanistyczne 
Miejsce zamieszkania: Warszawa 
Rodzaj poszukiwanej pracy: biurowa

Beneficjentka, po ukończeniu studiów humanistycznych i odbyciu praktyk, miała duże 
problemy ze znalezieniem pracy. Zgłosiła się do Fundacji z nadzieją na zdobycie 
umiejętności obsługi komputera i znalezienie pracy biurowej. W latach 2009-
2011 ukończyła kilka specjalistycznych kursów komputerowych oraz uczestniczyła 
w wielu konsultacjach zawodowych i aktywizacyjnych. Samodzielne próby poszukiwania 
pracy zakończyły się jednak niepowodzeniem. Dzięki pośrednictwu Fundacji beneficjentka 
znalazła zatrudnienie jako kasjerka w supermarkecie, jednak praca ta nie spełniała jej 
oczekiwań. Pośrednik przedstawił klientce kolejną ofertę, która bardziej odpowiadała 
jej kwalifikacjom i zainteresowaniom, a w efekcie znalazła ona wymarzona pracę.

O otrzymanej pomocy beneficjentka mówi tak: Interesowała mnie praca biurowa nie 
wymagającą zbytnio chodzenia, bo mam z tym problem. Szukałam pracy przez internet. 
Jednak nikt nie reagował. Wysłałam przez 4 miesiące kilkadziesiąt CV. Nikt nawet nie 
odpisał, zero zainteresowania. Nie wiedziałam, co się dzieje z aplikacją po jej wysłaniu 
i czy ktoś w ogóle ją czyta. W Fundacji zawsze była realna szansa kontaktu z pracodawcą 
i, jak widać, to zaowocowało.

Okres procesu aktywizacji zawodowej: luty 2009 – styczeń 2012 r.
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Formy aktywności zawodowej 

W zależności od możliwości, wykształcenia, sytuacji osobistej i zdrowotnej oraz innych 
czynników mających wpływ na działania podejmowane przez daną osobę, aktywność 
zawodowa może przyjmować różne formy:

• umowa 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.

Staże, praktyki, przygotowanie zawodowe

Dla osób niepełnosprawnych, szukających zatrudnienia po raz pierwszy, a także takich, 
które wskutek choroby czy wypadku muszą zmienić zawód, praktyki, staże, przygotowanie 
zawodowe często stanowią jedyny sposób powrotu na rynek pracy. To także szansa na 
odzyskanie wiary w możliwość podjęcia zatrudnienia. Sytuacja taka pozwala również 
przekonać się, czy praca na danym stanowisku, w określonym wymiarze godzin leży 
w zakresie możliwości osoby niepełnosprawnej i odpowiada jej oczekiwaniom. Takie 
doświadczenie bywa sposobem weryfikacji planów dotyczących ścieżki kariery. 

Zdarza się, że firma oferuje stażyście umowę o pracę. W przypadku gdy jednak nie zostaje 
on zatrudniony, szansa na podjęcie przez niego zatrudnienia i tak wzrasta, ponieważ dzięki 
nabytej wiedzy i doświadczeniu staje się on bardziej wiarygodnym partnerem na rynku 
pracy.
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Studium przypadku
Dane klienta: 
Płeć: kobieta 
Wiek: 54 lata 
Wykształcenie: wyższe 
Miejsce zamieszkania: Opole 
Rodzaj poszukiwanej pracy: pracownik biurowy, księgowa
Trudności: Beneficjentka nie mogła znaleźć pracy pomimo zalet, takich jak: doświad-
czenie, lojalność, umiejętność obsługi programów komputerowych i nowoczesnych 
urządzeń biurowych. Posiadane kwalifikacje nie do końca spełniały wymagania praco-
dawców. Negatywny wpływ miał również stereotyp, że osoby powyżej 50. roku życia 
mogą być mniej efektywne w pracy. W związku z sytuacją kryzysu na lokalnym rynku 
pracy, firmy ograniczają swoje wydatki, co przekłada się na mniejszą liczbę ofert pracy.
Przebieg procesu poszukiwania pracy: Pomimo dużego doświadczenia zawodowego, 
beneficjentka przez długi czas szukała pracy, wysyłając swoje aplikacje i uczestnicząc 
w rozmowach kwalifikacyjnych – bez pozytywnego rezultatu. Szansą był dla niej udział 
w projekcie „Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych”, w ramach 
którego ukończyła szkolenie Profesjonalny pracownik NGO. Jako aktywna uczestniczka 
kursu otrzymała 3-miesięczny płatny staż w miejscowym urzędzie. 
Okres procesu aktywizacji zawodowej: styczeń – grudzień 2011 r.

Zatrudnienie wspomagane i trener pracy

Zatrudnienie wspomagane to specjalna forma wsparcia, skierowana do osób niepełno-
sprawnych, które nie mogą uzyskać i utrzymać zatrudnienia bez pomocy. Przy odpowiednich 
zasobach i organizacji bywa także skutecznym narzędziem w pozyskiwaniu kontaktów 
i nawiązaniu relacji.

Według definicji Światowej Organizacji Zatrudnienia Wspomaganego taka forma oznacza: 
„Płatną pracę wykonywaną przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, 
przy ciągłym wsparciu ze strony innych osób. Płatna praca oznacza taką samą płacę 
za taką samą pracę, jaką wykonują osoby sprawne”. Osobą realizującą wsparcie w modelu 
zatrudnienia wspomaganego jest trener pracy. Z jednej strony wspiera on pracownika 
niepełnosprawnego i pomaga mu w wypełnianiu jego zadań, zgodnie z oczekiwaniami 
pracodawcy. Z drugiej zaś – wspomaga zatrudniającego jako doradca przy rozwiązywaniu 
ewentualnych problemów dotyczących pracownika niepełnosprawnego. Wsparcie trenera 
obejmuje 3 etapy:

• przygotowanie do zatrudnienia,
• wsparcie w adaptacji miejscu pracy,
• monitoring zatrudnienia.

Trener pomaga pracownikowi w nauce podstawowych czynności zawodowych i załatwieniu 
formalności związanych z zatrudnieniem (umowy, medycyna pracy). Duży nacisk kładzie na 
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przygotowanie osoby niepełnosprawnej do wejścia w środowisko pracy i przygotowanie 
zespołu, w którym będzie funkcjonowała. Zapewnienie dobrych relacji zatrudnionego 
z bezpośrednim przełożonym jest często gwarantem utrzymania pracy.

Spotkania aktywizacyjne 

To forma oddziaływania, która ma na celu kompleksową pomoc osobie niepełnosprawnej, 
wymagającej indywidualnego wsparcia i specjalnego przygotowania. Spotkania mają 
na celu skuteczne przygotowanie beneficjentów do wejścia na rynek pracy, interwencję 
w sytuacjach trudnych i kryzysowych, motywowanie, rozwiązywanie bieżących problemów. 
Najczęściej przybierają formę rozmów, w których jednocześnie uczestniczą: doradca 
zawodowy, psycholog, pośrednik pracy, trener pracy – doskonale znający konkretnego 
beneficjenta i mający wiedzę na temat jego funkcjonowania.

Telepraca

Czym jest telepraca 

Komisja Europejska określa telepracę jako „metodę organizowania i wykonywania pracy, 
w której pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego 
czasu pracy, dostarczając pracodawcy wyniki (rezultaty) pracy przy wykorzystaniu technologii 
informacyjnych oraz technologii przekazywania danych, zwłaszcza internetu”26. 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”27.

Narzędzia niezbędne do wykonywania telepracy

Podstawę telepracy stanowią odpowiednie narzędzia: sprzęt komputerowy i telekomu-
nikacyjny, oprogramowanie, szybkie łącze internetowe. Niezbędne są linia telefoniczna 
i telefon. Oprócz sprzętu i usług o różnym stopniu wyspecjalizowania dostępne jest także 
oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o telepracy – umożliwia ono 
monitorowanie pracownika, analizę jego wyników, a dzięki temu optymalizację działań. 
Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi pozwala na bezpośrednią wymianę informacji 
oraz dostarczanie efektów pracy, 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), niewidomi i niesłyszący doświadczają problemów 
w odbiorze informacji, jeśli nie mają odpowiedniego sprzętu komputerowego i opro-
gramowania. Telepraca stanowi też często jedyną dostępną formę zatrudnienia dla 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiejskich – gdzie praca zazwyczaj łączy się 
z koniecznością dojazdów i wszechobecnymi barierami architektonicznymi.

26 A. Grabowska, Telepraca jako nowa metoda pracy, http:/www.jgrabow.webpark.pl/1.html
27 Kodeks pracy, Dz.U. z 1998, nr 21, poz. 94 z dn. 30.06.2008 r.
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Z powodu niedostatecznego wciąż rozwoju infrastruktury teleinformatycznej poza 
aglomeracjami miejskimi osoby niepełnosprawne zamieszkujące na wsi mają problem 
z uzyskaniem stałego dostępu do szerokopasmowego internetu. Szczególnie ważne staje 
się więc stworzenie ogólnodostępnych miejsc, wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę 
teleinformatyczną, np. Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (tzw. PIAP-ów). Telepraca 
stanowi ogromną szansę dla osób niepełnosprawnych – na drodze do jej realizacji staje 
jednak często brak środków finansowych na pokrycie kosztów wyposażenia w niezbędny 
sprzęt elektroniczny oraz specjalistyczne oprogramowanie, a także zbyt małe możliwości 
zdobywania przez te osoby kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej. 

W projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych warto uwzględnić telepracę. 
Ważne jest przy tym, aby cykl szkoleniowy obejmował zarówno zapoznanie uczestników 
ze specyfiką zatrudnienia zdalnego (np. wykonywanie ustalonych z pracodawcą zadań), 
dostosowanie stanowiska pracy, jak i szkolenie samych właścicieli firm z sektora MŚP 
w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na zasadach telepracy (przepisy prawne, 
zarządzania). 

Podjęcie telepracy może okazać się szczególnie korzystne w przypadku osób z niepeł-
nosprawnością ruchową. Wprawdzie wymaga spełnienia określonych warunków, np. 
osobowościowych – predysponujących do tego typu zatrudnienia, ale stanowi szansę 
na wejście bądź powrót na rynek pracy, samorealizację i integrację ze społeczeństwem.

Studium przypadku:

Mężczyzna (30 lat), porusza się na wózku, z niewielkiej miejscowości (3 tys. 
mieszkańców). Od 2007 r. pracuje na stanowisku operatora wprowadzania danych. Jak 
sam mówi: Telepraca jest jedyną formą, w jakiej mogę pracować, ponieważ mam para-
liż czterokończynowy i praca poza domem byłaby niemożliwa. Do poszukiwań skłoniły 
mnie przede wszystkim chęć działania oraz warunki ekonomiczne. W trakcie poszu-
kiwań rozesłałem wiele CV do różnych firm – mój obecny pracodawca skontaktował 
się ze mną i tak to się rozpoczęło. W telepracy odpowiada mi przede wszystkim fakt, 
że dostosowuję godziny pracy do swoich możliwości – w tej formie pracy nie znajduję 
w zasadzie żadnych wad.
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	 3.4.	AKTYWIZACJA	SPOŁECZNA

Przebywanie z innymi ludźmi podczas mniej lub bardziej formalnych spotkań, a także 
świadomość przynależności do określonej grupy może mieć bardzo korzystny wpływ 
na funkcjonowanie jednostki. Funkcję aktywizacyjno-integracyjną pełnią warsztaty 
umiejętności społecznych, które są jednym z elementów systemu wsparcia osób 
z niepełnosprawnością, wypracowanego przez Fundację. Warsztaty to dla osób 
korzystających z naszego wsparcia często pierwsza forma zajęć grupowych i możliwość 
nauki kompetencji społecznych. Bardzo ważne jest poznawanie innych ludzi i rozwijanie  
umiejętności interpersonalnych. Aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych sprzyja 
także uczestnictwo w spotkaniach tematycznych, artystycznych czy wydarzeniach kulturalnych, 
np. przedstawieniach, seansach filmowych, koncertach, klubach dyskusyjnych oraz 
w innych zajęciach o charakterze integracyjnym: wycieczkach, imprezach świątecznych, 
spotkaniach nieformalnych. Jest to szczególnie istotne dla osób, które ze względu na 
niepełnosprawność mają ograniczoną możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Działania takie uwrażliwiają na sztukę, poszerzają horyzonty, wpływają na rozwój 
zainteresowań. Celem tych spotkań jest również rozwijanie i nabywanie nowych kompetencji 
związanych z uzdolnieniami czy pasjami. Ponadto uczestnictwo osób z różnymi niepeł-
nosprawnościami w takich przedsięwzięciach uwrażliwia instytucje kultury oraz organizatorów 
aktywności społecznych na potrzeby różnych grup. Aktywizacja społeczna – zwłaszcza 
dla osób, które długo przebywały w domu – jest wstępem i często pierwszym krokiem do 
usamodzielnia się, podjęcia aktywizacji zawodowej. 

Jak to robimy w Centrach

Prowadzimy zajęcia integracyjne, warsztaty artystyczne, organizujemy wspólne wyjścia 
do kina, teatru czy muzeum. Ogłaszamy konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie, 
dzięki którym osoby niepełnosprawne są zmotywowane do rozwijania warsztatu 
artystycznego i swoich pasji. W Centrum w Warszawie od kilkunastu lat działa grupa 
TUBKA, skupiająca beneficjentów, których połączyła pasja artystyczna, np. malarstwo, 
fotografia czy poezja. Grupa ta spotyka się regularnie w Centrum, a kilka razy w roku 
organizuje wystawy, wernisaże, wieczorki poetyckie, na które zaprasza wielu gości. 

Podsumowaniem naszych doświadczeń w aktywizacji społecznej osób z niepełnospraw-
nością był roczny projekt, realizowany w trzech województwach.

Festiwal Różnorodności 

W 2012 r. zrealizowaliśmy duży, roczny projekt aktywizacji społecznej – Festiwal 
Różnorodności. W projekcie uczestniczyło 212 osób z niepełnosprawnością z trzech 
województw: mazowieckiego, opolskiego i podlaskiego. Projekt miał na celu zwiększenie 
samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zaangażowanie ich w działalność 
artystyczną, kształtowanie twórczej postawy wobec otaczającej rzeczywistości, integrację 
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społeczną oraz stwarzanie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu. 
Od kwietnia do grudnia w trzech Centrach (w Białymstoku, Opolu, Warszawie) prowadzone 
były warsztaty tematyczne:

• fotograficzne,
• decoupage’u,
• pisania ikon,
• dziennikarskie, 
• muzyczne,
• teatralne,
• muralowe, 
• projektowania i tworzenia biżuterii,
• teatralne,
• filmowe, 
• tańca z elementami jogi, 
• śpiewu białego.

GAZETA FESTIWALOWA
Sonda uliczna, czyli tajniki warsztatu dziennikarskiego

Białystok – miasto, które pięknieje

Sonda dla wielu z nas była 
pierwszym zetknięciem 
z prawdziwym światem 
dziennikarstwa. Podczas 
drugiego dnia warsztatów 
dziennikarskich zostali-
śmy wypuszczeni na mia-
sto, by dowiedzieć się, 
o czym chcą czytać opo-
lanie i czy to prawda, że 
tematy leżą na ulicy. Mie-
liśmy też przekonać się na 
własnej skórze, jak bardzo 
umiejętność nawiązywa-
nia kontaktów konieczna 
jest w pracy reportera.
Najciekawsze były jednak 
wyniki rozmów z opolana-

mi. O czym chcieliby czy-
tać w naszej fundacyjnej 
gazecie? 
Pani Barbara, lat 38, chcia-
łaby historii z życia wzię-
tych. Takich, z których 
mogłaby czerpać pocie-
szenie lub które byłyby dla 
niej przestrogą i skarbnicą 
doświadczenia.
Zaś pani Krystyna chcia-
łaby tematów związanych 
z ekologią i zdrowiem. Np. 
tego, by przyjrzeć się pol-
skim producentom i temu, 
dlaczego nie ma w skle-
pach produktów wysokiej 
jakości.

Z kolei pan Jacek naj-
pierw sięgnąłby po rubry-
kę z ogłoszeniami „oddam 
lub przyjmę za darmo”. 
Ku naszemu zaskoczeniu 
wielu opolan zapytanych 
o gazetę wymieniało wła-
śnie tego rodzaju dział, 
a także zwracało uwagę 
na to, że chętnie zajrzeliby 
również do przepisów ku-
linarnych czy porad pani 
domu.
Najczęściej jednak opola-
nie domagali się odważ-
nych tematów polity- 
cznych, ciekawych zapo-
wiedzi kulturalnych, tema-

tów gospodarczych i tek-
stów turystycznych. Wielu 
z nich miało również hi-
storię do opowiedzenia, 
prosząc, by dziennikarz 
zajął się tym właśnie kon-
kretnym tematem.
Sonda była więc dla nas 
doświadczeniem pokazu-
jącym, gdzie szukać inspi-
racji i jak wsłuchiwać się 
w głos miasta. Dzięki niej 
znamy też pragnienia opo-
lan, naszych czytelników.

Beata Konefał
Halina Grzelak
Jolanta Marciniuk

Białystok przez lata ucho-
dził za prowincjonalne 
miasto, położone gdzieś na 
uboczu we wschodniej czę-
ści kraju. Z perspektywy 
mieszkańców Warszawy, 
Krakowa czy Poznania to 
zbyt odległe miejsce, aby 
się nim zainteresować. Nie 
raz musiałam tłumaczyć 
swoim znajomym z innych 
regionów Polski, że Bia-
łystok to tak samo piękne 
miasto jak ich; że nie bie-

gają tutaj po ulicach białe 
niedźwiedzie, a śnieg pada 
tylko zimą, która wcale nie 
trwa przez 12 miesięcy, tyl-
ko – tak jak i u nich – jest 
jedną z pór roku. Białystok 
był stereotypowo postrze-
gany jako ośrodek zaco-
fany, biedny i nieciekawy. 
Pewnie wielu podróżnych, 
którzy tutaj jechali, sądzili, 
że jadą na koniec świata, 
tam, gdzie wrony zawraca-
ją. Teraz swoim znajomym 

nie muszę tłumaczyć, że 
w Białymstoku jest pięknie. 
Mogę im to po prostu poka-
zać! 
Dziś Białystok staje się mia-
stem dynamicznego rozwo-
ju, przedsiębiorczych ludzi, 
miejscem przyjaznym dla 
biznesu, ale także kultury 
i zwykłych mieszkańców. 
Powstały nowe budowle, 
zainwestowano w drogi 
szybkiego ruchu – np. Tra-
sę Generalską – zmoderni-

zowano całą infrastrukturę 
miasta. Wielkim przedsię-
wzięciem było wybudowa-
nie nowego gmachu Opery 
i Filharmonii Podlaskiej. Te 
inwestycje to coś więcej niż 
powierzchowny makijaż, to 
prawdziwa, głęboka zmiana 
– zmiana wizerunku i zmia-
na jakości życia.
Kolejną inwestycją, która 
istotne wpłynie na poprawę 
jakości życia białostoczan, 
jest budowa podziemnego 

O czym chciałby Pan/Pani przeczytać w naszej gazecie – zapytaliśmy opolan spacerujących ulicą Krakowską.
O swoich czytelniczych marzeniach opowiedziało nam kilkadziesiąt osób.

Białystok to dobry przykład tego, że miasta są jak żywe organizmy – potrafią się zmieniać. Co więcej, z biegiem 
czasu zamiast się starzeć, mogą stawać się coraz bardziej nowoczesne. Stolica województwa podlaskiego od kilku lat 
przechodzi liczne remonty. Najnowszy, budowa przejścia podziemnego u zbiegu ulic Sienkiewicza i Piłsudskiego, jest 
kolejnym krokiem w stronę nowoczesnej metropolii.

Wybór tekstów uczestników warsztatów dziennikarskich Festiwalu Różnorodności
Białystok – Opole – Warszawa 2012

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

dokończenie na str. 6

 
Fot. 9. Gazeta Festiwalowa stworzona przez uczestników projektu Festiwal Różnorodności.
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Bardzo ważnym elementem projektu były organizowane na bieżąco pokazy i wystawy 
efektów prac warsztatowych. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem zapro-
szonych gości. Punktem kulminacyjnym był wielki Festiwal Różnorodności, zorganizowany 
w Warszawie. 6 grudnia 2012 r. w zabytkowym kinie Iluzjon na warszawskim Mokotowie 
obyła się impreza podsumowująca projekt, podczas której osoby z niepełnosprawnością 
miały możliwość zaprezentowania swoich dokonań szerszej publiczności. W dużej sali 
kinowej, przed 250 gośćmi, odbyły się pokazy spektakli oraz popisy wokalne. W foyer 
można było podziwiać wyroby artystyczne i rękodzielnicze osób niepełnosprawnych 
uczestniczących w warsztatach: ikony, obrazy, fotografie, biżuterię i ozdobne przedmioty 
użytkowe. 

W specjalnie wydanej festiwalowej gazecie zostały opublikowane reportaże, felietony, 
wiersze i limeryki, będące efektem warsztatów tematycznych. Uczestnicy projektu wraz 
z publicznością wysłuchali koncertu zespołu Kroke. 

Udział w projekcie przyczynił się do pozytywnych zmian w życiu uczestników i ich otoczenia. 
Sprzyjał przełamywaniu nieśmiałości i nabywaniu większej pewności siebie, w czym 
pomocne były występy sceniczne i prezentacje stworzonych prac. Beneficjenci podjęli 
dalsze działania, by rozwijać swoje umiejętności, np. zapisali się na organizowane przez domy 
kultury warsztaty lub brali udział w kolejnych działaniach artystycznych organizowanych 
przez Fundację. Nabyte umiejętności są przez nich wykorzystywane w codziennym życiu 
oraz pracy zawodowej. Udział w warsztatach był dla nich często wyjściem z izolacji po wielu 
latach przebywania w domu – pierwszym krokiem do aktywizacji społeczno-zawodowej. 
Osoby z niepełnosprawnością zyskiwały poczucie własnej wartości, utwierdzały się 
w przekonaniu, że posiadają uzdolnienia artystyczne i umiejętności społeczne oraz 
interpersonalne. 

Dla kilku uczestniczek projektu warsztaty były swoistym katalizatorem aktywności zawodowej 
– stworzoną przez siebie biżuterię sprzedawały na okolicznościowych imprezach 
przedświątecznych. W planach miały także założenie sklepu internetowego.

Do Fundacji trafiłam wiosną 2011 r. całkiem przypadkowo, ale jak się okazało, był to 
szczęśliwy przypadek. W Fundacji znalazła się okazja do rozwijania hobby, jakim jest  
fotografia – na warsztatach i w plenerze. Drugą pasję, jaką jest pisanie, szlifowałam  
na warsztatach dziennikarskich. Dzięki nim odbył się mój własny wieczorek poetycki, 
za co jestem wdzięczna, bo mam cudowne wspomnienia ze spotkania z odbiorca-
mi. Na co dzień staram się z optymizmem podchodzić do życia, rozwijać się i szukać 
nowych dróg. Moją pasją są żagle i fotografia, a ucieczką od kłopotów wiersze, 
w których zawieram swoje myśli. Wiem, że w Fundacji znajdę życzliwe mi osoby, a tymi 
zawsze warto się otaczać.

Pani Beata z Warszawy, uczestniczka projektu „Festiwal Różnorodności”
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	 4.	 ROLA	 OTOCZENIA	 W	 AKTYWIZACJI	 OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne to 12,23% mieszkańców Polski, co oznacza, że ponad 80%28 
populacji stanowi ich otoczenie i wchodzi z nimi w różne interakcje, buduje relacje 
i zależności. Osoby sprawne są dla niepełnosprawnych bardzo istotne – często stanowią 
dla nich oparcie i udzielają pomocy. Jednak stereotypy i uprzedzenia powodują, że często 
niepełnosprawnym trudniej się odnaleźć w życiu. Osoby z niepełnosprawnościami 
nazywane są często największą mniejszością świata. Niewątpliwie wymagają one specy-
ficznych działań, ale nie powinno to mieć wpływu na postrzeganie ich jako osób specjalnej 
troski.

Otoczenie osób niepełnosprawnych możemy podzielić na kilka grup:
• rodzina,
• instytucje pomocowe (m.in. organizacje pozarządowe, instytucje pomocy  

społecznej, rynku pracy, urzędnicy, nauczyciele),
• społeczność lokalna,
• współpracownicy,
• pracodawcy.

Niektóre działania naszych Centrów są kierowane właśnie do otoczenia osób niepełno-
sprawnych. Celem przewodnim jest pokazanie, że osoba z niepełnosprawnością jest tak 
samo wartościowa jak sprawna – zarówno w kontaktach społecznych, jak i na otwartym 
rynku pracy. Przykłady przedstawia poniższa tabela:

Grupa Przykładowe działania Opis działania
rodzina Spotkania integracyjne W ramach działań Centrum  

organizujemy wigilijne i wielkanocne 
spotkania integracyjne dla osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin. To dosko-
nała okazja do integracji środowiska  
i lepszego poznania się.

rodzina Wyjazdy integracyjne W wyjazdach integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych biorą udział również 
ich rodzice. Podczas warsztatów oraz 
ewaluacji lepiej poznają działania kiero-
wane przez nas do osób niepełnospraw-
nych ze swoich rodzin, ich potrzeby 
i oczekiwania.

28 Narodowy Spis Powszechny z 2011 r.



88

rodzina Warsztaty Rodzice osób niepełnosprawnych są 
uczestnikami organizowanych przez nas 
warsztatów z prawnikiem i mentorem 
(doradca zawodowy, psycholog), dzięki 
czemu mogą lepiej poznać uwarunko-
wania prawne związane z niepełno-
sprawnością.

instytucje
pomocowe

Szkolenie metodą 
warsztatową „Metody 
aktywizacji osób 
niepełnosprawnych”

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczest-
ników z charakterystyką niepełnospraw-
ności, jej różnymi typami. Przedstawia 
metody oraz narzędzia aktywizacji 
społecznej i zawodowej, a także pokazuje 
sposób wyboru i dostosowania ich do 
specyfiki różnych dysfunkcji oraz potrzeb 
indywidualnych osób.

instytucje
pomocowe

Warsztat „Współpraca 
z osobami niepełno-
sprawnymi z różnymi 
rodzajami niepełno-
sprawności”

Interaktywny warsztat jest sposobem 
zapoznania uczestników ze specyficznymi 
uwarunkowaniami poszczególnych 
niepełnosprawności: ruchowej, wzroku 
czy słuchu. Uczy prawidłowych postaw 
wobec osób o różnych rodzajach 
niepełnosprawności, pokazuje metody 
postępowania w kontaktach z nimi.

instytucje 
pomocowe

pracodawcy

Szkolenie e-learningowe 
„Dofinansowanie do 
wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych”

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczest-
ników z systemem dofinansowań do 
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 
ich wysokością oraz techniczną obsługą 
samego systemu (SOD).

instytucje 
pomocowe

pracodawcy

Szkolenie e-learningowe 
„Telepraca”

Szkolenie przedstawia prawne aspekty 
telepracy, a także pokazuje zalety i wady 
stosowania tego systemu. Uczy, jak 
ocenić, na ile elastyczna forma zatrudnia-
nia jest dobrym wyborem dla danego pra-
codawcy. 
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rodzina

społeczność lokalna

instytucje
pomocowe

Dni otwarte 
w organizacji

Dni otwarte dają lokalnej społeczności 
możliwość zapoznania się z działania-
mi naszej organizacji. Ich formuła to 
połączenie warsztatów (np. zarzą-
dzania sobą w czasie) oraz imprezy  
integracyjnej. Każdorazowo konstruk-
cja i części składowe zależą od wy-
branego tematu przewodniego. 
Przykładem jest dzień otwarty, orga-
nizowany w Centrach 8 marca, kiedy 
wszystkie działania skierowane są do 
kobiet – np. warsztaty wizażu, wykłady 
z zakresu praw kobiet, warsztaty 
tworzenia biżuterii.

rodzina

społeczność lokalna

instytucje
pomocowe

Działania promocyjno-
-informacyjne

Realizujemy działania promocyjno-
-informacyjne, głównie wykorzystując 
nowoczesne technologie, w tym szcze-
gólnie internet. Poprzez mailing, news-
-letter dla klientów i zaprzyjaźnionych 
instytucji pomocowych informujemy 
o aktualnej ofercie i projektach realizo-
wanych w Centrach. Wydawane przez 
nas publikacje i broszury dystrybuujemy 
podczas spotkań, konferencji, a także 
udostępniamy w wersji elektronicznej.
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pracodawcy Doradztwo i szkolenia 
w zakresie zatrudniania 
osób niepełnosprawnych

Doradztwo i szkolenia obejmują tematykę:
• uzyskiwania dofinansowania 
do wynagrodzeń osób niepełno-
sprawnych,

• przystosowania stanowiska 
i środowiska pracy osoby niepełno-
sprawnej,

• refundacji kosztów szkoleń nie-
pełnosprawnych pracowników,

• prawnych aspektów zatrudnia-
nia niepełnosprawnych pracowników 
(szczególnie nawiązywania stosunku 
pracy oraz wymagań i uprawnień 
pracodawców oraz niepełnospraw-
nych pracowników),

• prowadzenia rozmów rekruta-
cyjnych z niepełnosprawnymi kandy-
datami do pracy.

pracodawcy

współpracownicy

Szkolenia i warsztaty 
indywidualnie dopa-
sowane do potrzeb 
pracodawców i współ-
pracowników osób nie-
pełnosprawnych

Przedsiębiorcom, którzy chcą zatrudniać 
osoby niepełnosprawne, oferujemy m. in. 
warsztat dla potencjalnych współpra-
cowników osób niepełnosprawnych. 
Warsztat ma na celu rozwiązanie wątpli-
wości dotyczących niepełnosprawności 
– np. sposobu traktowania niepełno-
sprawnego pracownika, komunikacji 
z nim, rozwiązywania trudnych sytuacji. 

Przedstawione powyżej działania są tylko małym wycinkiem tego, co można zrobić 
w środowisku osób niepełnosprawnych, aby kreować prawidłową postawę otoczenia, 
a tym samym stwarzać osobom z niepełnosprawnościami warunki do rozwoju i aktywności 
społeczno-zawodowej.
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	 5.	ŹRÓDŁA	FINANSOWANIA

Wszystkie zaprezentowane działania, realizowane przez Centra Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, finansowane są ze źródeł publicznych. Główne 
źródła finansowana to:

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zlecenie realizacji 
zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych),

• Europejski Fundusz Społeczny – poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
w tym: 

 ◦ Priorytet VII promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym,

 ◦ Priorytet VII promocja integracji społecznej, działanie 7.4 Niepełnosprawni 
na rynku pracy,

 ◦ Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu 
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziała-
nie 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,

 ◦ Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6 
Upowszechnienie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kom-
petencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Nasze działania finansują również:

• Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawa,
• Urząd Miasta Opole,
• Urząd Miasta Białystok,
• Fundacja Wspólna Droga,
• Zarząd Województwa Mazowieckiego,
• Fundacja La Caixa.

Wspiera nas także firma Microsoft, która wspólne z Fundacją realizuje inicjatywy mające 
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób zagrożonych marginalizacją, 
w tym osób niepełnosprawnych. 
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	 6.	PROGRAM	e-CENTRA

Początkowo Fundacja kierowała działania głównie do osób z dużych miast i ich okolic. 
Ogromne zainteresowanie naszą ofertą oraz liczne zgłoszenia od mieszkańców terenów 
wiejskich spowodowały, że zdecydowaliśmy się na poszerzenie zasięgu świadczonych 
usług. Niepełnosprawni mieszkańcy terenów wiejskich i małych miast to grupa najbardziej 
wykluczona, mająca zdecydowanie utrudniony dostęp do informacji, edukacji oraz 
kompleksowych usług aktywizacyjnych. 

Bazując na doświadczeniach z realizacji programu Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych, a także kierując się koniecznością dotarcia do najbardziej 
potrzebujących beneficjentów – mieszkańców terenów wiejskich i małych miast – stworzyliśmy 
koncepcję programu e-Centra.

Fot. 10. Logo programu e-Centra.

Cel i priorytety programu
Strategicznym celem Programu e-Centra jest rozwój potencjału Publicznych Punktów 
Dostępu do Internetu (e-Centrów) i wykorzystanie ich jako inkubatorów lokalnych 
inicjatyw rozwojowych. Dążymy do tego, aby modelowe e-Centrum wspierało samorząd 
w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz umożliwiało dokształcanie, podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, rozwój osobisty oraz integrację mieszkańców danego regionu, 
ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych (m.in. osób niepełnosprawnych, 
bezrobotnych, osób 50+ oraz młodych wkraczających na rynek pracy).

Priorytetem programu jest umożliwienie e-Centrom komunikacji, ułatwienie realizacji 
wspólnych inicjatyw oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Jeśli rozproszone dotąd e-Centra 
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zostaną połączone w ramach sieci, partnerzy społeczni łatwiej dotrą do środowisk 
lokalnych z terenu całej Polski z aktualnymi materiałami edukacyjnymi i projektami 
edukacyjno-aktywizującymi.

Nasze działania:

• Prowadzimy publiczną debatę na temat wykorzystania potencjału ponad 8000 
Punktów Publicznego Dostępu do Internetu, istniejących w całym kraju, czego 
przykładem są ogólnopolskie konferencje: „Sojusz na Rzecz Zatrudnienia – wyko-
rzystanie potencjału Publicznych Centrów Dostępu do Internetu” (2009 r.) oraz 
„e-Partnerstwo – razem na rzecz integracji” (2013 r.),

• Tworzymy ogólnopolski portal e-Centra, który jest platformą wymiany wiedzy, 
doświadczeń i materiałów edukacyjnych oraz umożliwia e-Centrom z całej Polski 
nawiązanie kontaktów i realizację wspólnych przedsięwzięć,

• wdrażamy projekty ukierunkowane na aktywizację i edukację społeczności lokal-
nych, jednocześnie wspierając e-Centra merytorycznie, logistycznie i finansowo,

• budujemy partnerstwo na rzecz wykorzystania potencjału Publicznych Punktów 
Dostępu do Internetu (e-Centrów).

Projekty

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

W partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
rozpoczęliśmy w kwietniu 2013 r. realizację projektu „Wsparcie środowiska osób niepeł-
nosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Jest on skierowany do 2000 
niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast z całego kraju oraz ich otoczenia 
(rodzin i opiekunów). Zakłada przeprowadzenie w około 250 e-Centrach w całej Polsce 
kompleksowych działań aktywizujących społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne, 
pracę z ich najbliższym otoczeniem (szkolenia, porady i konsultacje dla członków rodzin 
i lokalnych społeczności), a także kampanię skierowaną do pracodawców. W ramach 
projektu uczestnicy mają możliwość korzystania z bogatej oferty aktywizacyjnej (doradztwo 
zawodowe, wsparcie prawnika i psychologa, warsztaty, szkolenia zawodowe i komputerowe, 
praktyki, staże, wsparcie trenera pracy). Każdy z uczestników może skorzystać z wybranych 
działań, które są zgodne z jego ścieżką zawodową i indywidualnie dostosowane do jego 
potrzeb i możliwości. W projekcie zaangażowani są trenerzy samodzielności (osoby związane 
z e-Centrami, mieszkające na terenie danej gminy i dobrze znające środowisko lokalne). 
Zarówno na etapie rekrutacji, jak i realizacji współpracujemy też z organizacjami pozarzą-
dowymi i instytucjami pomocowymi z danego terenu. Takie podejście zapewnia sprawną 
i efektywną realizację działań oraz sprawia, że docieramy z ofertą aktywizacyjną do osób 
najbardziej jej potrzebujących. 

Młodzi –> Aktywni –> Zatrudnieni

Od 2013 r. realizujemy projekt Młodzi –> Aktywni –> Zatrudnieni w ramach globalnej 
inicjatywy Microsoft YouthSpark, wspierającej młodzież z terenów wiejskich na początku 



95

drogi zawodowej. Jego głównym celem jest objęcie ok. 20 tys. osób w wieku 16-25 lat 
kompleksowymi usługami rynku pracy oraz rozwój ich e-kompetencji i praktycznego 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i aktywizacji 
zawodowej. Dzięki wsparciu firmy Microsoft wyposażamy e-Centra biorące udział w projekcie 
w najnowsze oprogramowanie biurowe i specjalistyczne.

Portal e-Centra

Portal e-Centra powstał z myślą o osobach mających szczególnie utrudniony dostęp 
do rozproszonych w internecie zasobów edukacyjnych. Różnego rodzaju materiały 
edukacyjne, szkolenia e-learningowe oraz publikacje obecnie są udostępnione tylko 
na stronach organizacji i instytucji, które je opracowały. Naszym celem jest skupienie 
tych zasobów wiedzy na jednej platformie edukacyjnej, tak żeby użytkownicy e-Centrów 
w całej Polsce mieli do nich łatwy dostęp i mogli dzięki nim dokształcać się, podnosić 
swoje kwalifikacje oraz rozwijać zainteresowania. Nadrzędną ideą portalu jest bezpłatne 
udostępnienie materiałów edukacyjnych całemu społeczeństwu.

Portal e-Centra jest zarazem platformą wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, 
a także umożliwia nawiązanie kontaktów pomiędzy tysiącami e-Centrów w całej Polsce. 
Dzięki temu mogą one inicjować wspólne projekty i poszukiwać partnerów do ich realizacji.

Nie byłoby to możliwe bez współpracy i zaangażowania instytucji, organizacji oraz firm, 
które – poprzez włączenie się w partnerstwo – udostępniają własne zasoby edukacyjne 
za pośrednictwem platformy e-centra.pl.

Portal e-Centra uwzględnia zarówno potrzeby indywidualnych użytkowników e-Centrów 
oraz jednostek je nadzorujących (w tym samorządów terytorialnych), jak i naszych partnerów:  
instytucji, organizacji i firm.

e-Centra oraz prowadzące je samorządy, instytucje i organizacje borykające się z problemami 
finansowymi i kadrowymi związanymi z utrzymaniem działalności pracowni komputerowych 
na wysokim poziomie otrzymują dostęp do bezpłatnej, aktualnej i szerokiej oferty 
edukacyjnej, jak również szansę wymiany wiedzy i doświadczeń w pozyskiwaniu dodatkowych 
funduszy, tworzeniu projektów i planowaniu działań. Każde e-Centrum ma możliwość 
założenia w ramach portalu własnej witryny internetowej, która umożliwia promocję 
działań i komunikację ze społecznością lokalną.

Partnerzy (instytucje, organizacje i firmy) mają dostęp do gotowej platformy edukacyjnej 
– w tym nowoczesnej infrastruktury serwerowej i e-learningowej – a także do narzędzi 
promocyjnych, jakie oferuje portal. Dzięki temu mogą oni bezpłatnie udostępniać swoje 
zasoby edukacyjne oraz promować własną działalność poprzez uruchomienie w ramach 
portalu  odrębnej strony internetowej.

Wsparcie merytoryczne opiekunów e-Centrów

Fundacja zapewnia opiekunom e-Centrów niezbędne wsparcie merytoryczne 
i organizacyjne – najnowszą inicjatywą Fundacji, realizowaną we współpracy z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jest Akademia Liderów Integracji Cyfrowej 
i Edukacji (ALICE).
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Fot. 11. Logo ALICE – Akademii Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji.

Akademia ALICE ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i użytecznych narzędzi 
60 animatorom lokalnym, zajmującym się na co dzień działaniami edukacyjnymi 
wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych Polaków. Nowatorska idea Akademii nie tylko 
stwarza uczestnikom okazję do zdobycia czy doskonalenia umiejętności, ale również pozwala 
wypracować zindywidualizowane rozwiązania, gotowe do zastosowania w ich środowisku.

Program Akademii ALICE obejmuje trzy kluczowe obszary: kompetencje liderskie, metody 
e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz edukację medialną. Zajęcia są realizowane podczas 
czterech zjazdów w formie wykładów i interaktywnych warsztatów, przy zastosowaniu 
nowoczesnych narzędzi metodycznych. 80-godzinny cykl obejmuje moduł podstawowy 
oraz dwa fakultatywne moduły specjalistyczne. Uczestnicy, we współpracy z trenerami, 
przygotowują prace zaliczeniowe w formie Planu Działań Edukacyjnych z zakresu 
kompetencji cyfrowych dla placówki czy instytucji, z którą są związani. Po zakończeniu 
cyklu treści edukacyjne będą dostępne w formie e-learningowej, wraz z dodatkowymi 
publikacjami.


