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W P R O W A D Z E N I E 

 Każdy człowiek ma prawo do pracy, a więc również osoba niewidoma. Rzeczywistość 

jest jednak inna. Wiele osób niewidomych w wieku aktywności zawodowej ma trudności  

z uzyskaniem zatrudnienia i skazanych jest na bezrobocie. W konsekwencji prowadzi to do  

izolacji i wykluczenia społecznego. Jak wynika z danych statystycznych Polskiego Związku 

Niewidomych – na koniec 2009 r.  było około 34.000 osób niewidomych i słabo widzących w 

wieku aktywności zawodowej, z czego tylko 5.858 osób pracowało. Stanowi to zaledwie 17 %
1
.    

Prawo obywateli  do pracy jest zawarte w szeregu dokumentach, przyjętych przez organiza-

cje międzynarodowe, jak również w ustawodawstwie poszczególne państw. Do tych pierwszych 

należą: 

1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1948 r.  

2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady  

Europy z 1950 r.  

3. Karta Podstawowych Praw  Unii Europejskiej z 2001 r. 

4. Europejska Karta Społeczna Rady Europy z 1961 wraz z protokółem dodatkowym  

z 1988 r. i zrewidowana w 1996 r. 

5. Konwencja  Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne  

Narodów Zjednoczonych w 2006 r. 

U nas prawo do pracy każdemu obywatelowi gwarantuje polska Konstytucja, a mianowicie: 

1. Prawo do pracy, ochronę pracy i nadzór nad warunkami wykonywania pracy (art. 24). 

2. Wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65). Chodzi  

tutaj  o pracę na otwartym rynku pracy lub w zakładzie pracy chronionej. 

3. Zakaz dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, z jakiejkol-

wiek przyczyny (art. 32, ust. 2). Dyskryminacja oznacza ograniczenie prawne obywateli, 

traktowanie niektórych obywateli jako mających mniejsze prawa niż inni. Zakaz  

                                           
1
 Woźniak-Szymańska A. i Oleksiak E.: Aktywizacja osób niewidomych poprzez zatrudnienie wspomagane, w: Za-

trudnienie wspomagane. Materiały konferencyjne. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. War-

szawa 2011.  
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dyskryminacji dotyczy wszystkich dziedzin życia, a więc również edukacji, szkolenia, 

zatrudnienia i wyboru miejsca pracy
2
.  

Ponadto Polski Kodeks Pracy, w nowelizacji z 2003 r. wprowadza  rozdział: Równe  

traktowanie w zatrudnieniu
3
 i  nakazuje pracodawcom równe traktowanie i zakaz dyskryminacji 

w zatrudnieniu ze względu na przekonania, pochodzenie etniczne, również niepełnosprawność. 

Zapis ten wynika  z   Dyrektywy  Unii Europejskiej  z 2000 r. w sprawie ogólnych ram dla  

równego traktowania w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Dyskryminacja w sprawach  

zatrudnienia obejmuje takie działania, jak przyjmowanie i zwalnianie z pracy, stwarzanie warun-

ków pracy, wynagradzanie za pracę, awansowanie oraz dostęp do szkolenia i podnoszenia  

kwalifikacji. 

Aktem prawnym o charakterze  pomocniczym i wpierającym  jest  Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych, przyjęta Uchwałą Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r.
4
.  Sejm uznaje, że 

osoby niepełnosprawne  mają prawo  do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz 

nie mogą podlegać dyskryminacji, odwołując się do Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych. Z punktu widzenia aktywizacji zawodowej - wśród  wymienionych  

w Karcie  szczególnie ważne są prawa  do:    

1. Pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej,  

umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 

2. Pracy na otwartym rynku, zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami 

oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, a gdy niepełnosprawność  

i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej. 

Podstawowym dokumentem, określającym system  rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz normy zadaniowe dla administracji publicznej – 

administracji rządowej i samorządowej Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji  

                                           
2
 Konstytucja R P z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz.483). 

3
 z 1974 r. i nowelizowany  w 1998 r. Tekst jednolity  (Dz. U. nr 21 poz.94) i nowelizacja z 2003 r. 

4
 Monitor Polski  nr 50 poz. 475 z 1997 r.. 
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zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
5
. Akt ten określa jakiego 

rodzaju usługi i ich formy należy organizować dla zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych 

i dla rozwiązywania ich specjalnych potrzeb zawodowych i społecznych. Administracja publicz-

na w naszym Państwie  ma bowiem obowiązek  zaspakajania zbiorowych i indywidualnych  

potrzeb obywateli, w oparciu o zasady równouprawnienia, wyrównywanie szans i zakazu  

dyskryminacji. 

Podręcznik dobrych praktyk. został opracowany w ramach projektu: Wsparcie osób  

niewidomych  na rynku pracy II,   realizowanego w latach 2010-2011. Jego nadrzędnym celem 

było zwiększanie szans osób niewidomych na zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez 

udzielenie im profesjonalnego wsparcia. Podręcznik składa się z trzech części: 

 Część I przedstawia zagadnienia ogólne aktywizacji zawodowej osób niewidomych. 

 Część II przedstawia metodologię pracy z osobami niewidomymi, celem której jest  

zapewnienie im trwałego zatrudnienia. 

Część III  przedstawia natomiast przykłady dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia osób 

niewidomych.   

Wyrażam nadzieję, że Podręcznik okaże się bardzo przydatną pozycją  przede wszystkim dla 

specjalistów zajmujących się aktywizacją zawodową osób niewidomych i chociaż w niewielkim 

stopniu przyczyni się do poprawienia sytuacji zatrudnieniowej tych osób w naszym kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
5
 Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm. Tekst jednolity: Dz.U.  nr 214, poz. 1407 z 2010 r..   
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I. ZAGADNIENIA OGÓLNE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

OSÓB NIEWIDOMYCH 

 

1. Osoby niewidome i ich problemy zawodowe 

Osoby niewidome to osoby z głębszym uszkodzeniem narządu wzroku, które powoduje 

całkowite zniesienie zdolności widzenia lub znaczne jej ograniczenie. Stopień i zakres  

uszkodzenia wzroku u tych osób można oceniać z medycznego lub funkcjonalnego punktu  

widzenia. 

 Z medycznego punktu widzenia osoby te można podzielić na: 

1. Osoby całkowicie niewidome, u których czynności wzrokowe zostały całkowicie  

zniesione i które nie reagują  na żadne bodźce wzrokowe. Wyjątek stanowią osoby, które za-

chowały tzw. poczucie światła. Potrafią one jedynie rozróżniać dzień i noc lub zapalone światło 

wieczorem w pomieszczeniu.  

2.Osoby szczątkowo widzące - osoby niewidome z resztkami wzroku  z ostrością wzroku do 

0,05, czyli zachowaną zdolnością  widzenia nie większą niż 5% normalnej ostrości. Wprawdzie 

osoby te zachowały pewien szczątkowy wzrok, lecz nie przedstawia on większej wartości  

poznawczej i w konkretnym przypadku trzeba go oceniać bardzo indywidualnie. Do osób 

szczątkowo widzących  zalicza się również osoby z zawężeniem pola widzenia do 20° niezależ-

nie od ostrości wzroku. Widzą one tylko bardzo mały fragment przestrzeni, jak gdyby patrzały 

przez dziurkę od klucza.  

1.1. Podział  osób niewidomych dla celów aktywizacji zawodowej 

Dla celów zawodowych stosuje się zwykle funkcjonalną definicję uszkodzenia wzroku, 

która ma charakter bardziej praktyczny. W tym przypadku niewidomymi są osoby, które  

w wykonywaniu pracy zawodowej (czynności i zadań zawodowych) stosują tzw. techniki  

bezwzrokowe  lub alternatywne,  oparte  na  pozostałych zmysłach, a więc na zmyśle  dotyku, 

słuchu, kinestetycznym (ruchu), węchu itp.  

 Człowiek ma możliwość wykonywania pracy w różny sposób przy pomocy różnych 

technik (sposobów). Wykonywanie ich przy pomocy wzroku  (techniki wzrokowe) jest tylko  
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jedną z nich. U osób widzących wzrok ma duże znaczenie i spełnia kilka funkcji w procesie  

wykonywania różnych czynności i zadań, w tym również pracy zawodowej. Jest to funkcja: 

1. Orientacyjna w miejscu i na stanowisku pracy. 

2. Kierująca i regulująca przebieg i poprawność wykonywania pracy. 

3. Kontrolująca uzyskane rezultaty pracy. 

         Pracownicy niewidomi, na skutek braku wzroku, wykonują czynności i zadania zawodowe 

w trochę inny sposób niż osoby widzące. Możliwości kompensacyjne (zastępcze) pozostałych 

zmysłów pozwalają im na opanowanie, a następnie  wykonywanie tych czynności i zadań bez 

udziału wzroku. Zmysły te  przejmują wymienione funkcje wzroku. Również nowoczesny sprzęt 

techniczny, a zwłaszcza elektroniczny o charakterze kompensacyjnym, specjalnie przeznaczony 

dla tej grupy osób niepełnosprawnych, w znacznym stopniu redukuje trudności spowodowane 

brakiem wzroku pracowników niewidomych przy wykonywaniu czynności i zadań zawodo-

wych.  

Trochę inna jest sytuacja osób niewidomych z resztkami wzroku. Mają one możliwość 

wykorzystania ich w niektórych sytuacjach zawodowych, np. dla ogólnej orientacji na stanowi-

sku i miejscu pracy lub dla identyfikacji (rozpoznawania) większych przedmiotów. Takie osoby 

stosują więc techniki mieszane, częściowo bezwzrokowe i częściowo wzrokowe. Zachowanie 

nawet minimalnych resztek wzrokowych może być zjawiskiem  korzystnym z zawodowego 

punktu widzenia; może pozwalać chociaż na ogólną orientację wzrokową na stanowisku  

i w miejscu pracy.   

Od osób niewidomych z resztkami wzroku należy odróżnić osoby słabo widzące, które  

pomimo uszkodzenia czynności  wzrokowych,  a  więc  obniżenia  ostrości  wzroku  lub zawę-

żenia pola widzenia, wykorzystują   je  w  orientacji,   kierowaniu i  kontrolowaniu   przebieg   

wykonywania  pracy zawodowej. Wykonują więc pracę przy pomocy technik wzrokowych,  

a więc takich samych jak pracownicy widzący. Z uwagi jednak na mniejszą sprawność funkcjo-

nowania wzroku mogą one mieć określone trudności i ograniczenia  w jej wykonywaniu. 
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 Dla celów aktywizacji zawodowej osoby niewidome trzeba ponadto podzielić   

ze względu na okres ich  życia, w którym uszkodzenie wzroku wystąpiło. Są to: 

1.  Osoby niewidome od urodzenia oraz osoby ociemniałe w młodszym wieku, a więc  

osoby, które utraciły wzrok przed podjęciem pracy zawodowej na skutek różnych przyczyn. Dla  

dzieci i młodzieży niewidomej  od urodzenia lub wcześnie ociemniałej podstawowym proble-

mem jest zapewnienie prawidłowego rozwoju ogólnego i zawodowego oraz przygotowania się 

do pracy zawodowej. Z reguły przeszły one pomyślnie proces edukacji. W związku z tym  

powinny one charakteryzować się  stosunkowo wysokim stopniem samodzielności w funkcjo-

nowaniu w sytuacjach życiowych. Pozostaje jednak dla nich  problem  uzyskania możliwie  

wysokich kwalifikacji zawodowych, aby mogły uzyskać pracę zawodową, zgodnie ze swoimi 

możliwościami i aspiracjami zawodowymi. 

 2. Osoby  ociemniałe w późniejszym okresie życia, a więc w wieku dorosłym. Osoby, które 

utraciły wzrok całkowicie lub częściowo (zachowały resztki wzroku) w okresie aktywności  

zawodowej, zwykle mają pewne kwalifikacje zawodowe, lecz je całkowicie lub w znacznym 

stopniu utraciły. To  spowodowało ograniczenie lub uniemożliwienie wykonywania dotychcza-

sowej pracy zawodowej. Dla nich podstawowym problemem jest przede wszystkim rehabilitacja, 

która ewentualnie umożliwiłaby im powrót do pracy na dawne stanowisko w swoim macierzy-

stym zakładzie pracy. Jeśli jest to niemożliwe, wówczas przygotowanie do nowego zawodu 

(przekwalifikowanie), z możliwością wykorzystania dotychczasowego doświadczenia zawodo-

wego. 

Osoby niewidome,  zarówno z niepełnosprawnością wzroku od urodzenia jak też nabytą  

w późniejszym okresie życia, mają niewątpliwie wiele problemów zawodowych, związanych  

z wyborem lub zmianą zawodu, z dobrym przygotowaniem się do wykonywania pracy zawodo-

wej, a następnie z uzyskaniem i utrzymaniem się w zatrudnieniu oraz w rozwoju swojej kariery 

zawodowej.  Mają one również wielkie możliwości zawodowe, które nie zawsze są dostrzegane  

i doceniane przez pracodawców.  
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1.2. Problemy zawodowe młodzieży  niewidomej 

Problemy zawodowe zaczynają się  już w momencie, kiedy młoda osoba niewidoma  

kończy gimnazjum i musi zdecydować się na wybór dalszej  nauki w odpowiedniej placówce 

edukacyjnej z perspektywą na późniejsze zatrudnienie. Trzeba więc wybrać odpowiednią szkołę 

o określonym profilu zawodowym lub zdecydować się na inną formę przygotowania do pracy. 

U podstaw tych problemów leżą trudności w samoocenie swojego potencjału zawodowego  

możliwości zawodowych, wyniki której są istotne dla wyboru swojego zawodu i późniejszej 

kariery zawodowej. Dla tych osób istotna jest więc ocena zdolności do pracy w ogóle oraz 

przydatności do konkretnego zawodu. Dla wielu z nich istotne jest również pomoc doradcy  

zawodowego dla dokonania właściwego wyboru.  

Następnie problemy zawodowe pojawiają się na etapie przygotowania do pracy. Związane 

są one z  uzyskaniem przez osobę niewidomą odpowiednich kwalifikacji zawodowych.  

Obejmują one odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe  oraz określone cechy osobiste 

istotne dla wykonywania danego zawodu  i funkcjonowania w sytuacjach zawodowych. Wiele 

młodych osób niewidomych może mieć  problemy z pobieraniem nauki w odpowiedniej  

placówce szkolnej, a więc z opanowaniem wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności 

zawodowych. Nie zawsze  szkoły ogólnodostępne są gotowe i przygotowane do przyjmowania  

i uczenia uczniów niewidomych. Szczególnie może to dotyczyć nauczycieli i instruktorów  

zawodowych, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania i nie potrafią pracować  

z  uczniami   niewidomymi. 

Szczególne problemy mają jednak osoby niewidome ze znalezieniem stosownej dla siebie 

pracy. Jak wiadomo - stosunek pracodawców do zatrudnienia tego rodzaju kandydatów do pracy 

jest bardzo nieprzychylny. Biorąc pod uwagę wykonywanie pracy zawodowej - pracownicy  

niewidomi mają przede wszystkim trudności i ograniczenia w orientowaniu się  na stanowisku  

i w miejscu pracy. Mogą oni mieć także trudności z wykonywaniem bardziej skomplikowanych 

czynności i zadań zawodowych, w których wzrok odgrywa istotną rolę. Tego rodzaju  trudności 

i ograniczenia osoby niewidome w wielu przypadkach pokonują opanowując umiejętność  

wykonywania tych czynności i zadań zawodowych bez udziału wzroku. Wykorzystują w tym celu 

możliwości kompensacyjne (zastępcze) pozostałych zmysłów, a więc zmysłu dotyku, słuchu,  
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węchu  itp. Jak już podkreślono - człowiek ma możliwość wykonywania pracy w różny sposób. 

Wykonywanie jej przy pomocy wzroku  jest tylko jednym z nich.  

Jeśli chodzi o orientację w zakładzie pracy, to pracownicy niewidomi zwykle stosunkowo 

łatwo opanowują  umiejętność samodzielnego poruszania się w nim, pod warunkiem że zostaną 

dokładnie zapoznani z lokalizacją wszystkich pomieszczeń i urządzeń. Tak samo większość  

z nich nie ma większych trudności z samodzielnym dojazdem do pracy, jeśli mają dogodne środki 

komunikacji.  

W końcu wiele osób niewidomych ma trudności w przystosowaniu się do społecznego 

środowiska pracy. Chodzi tutaj o zrozumienie i ułożenie dobrej współpracy z kierownictwem  

i całym zespołem pracowniczym.  

Są to problemy, które wymagają specjalnych rozwiązań. Osoby niewidome potrzebują 

więc różnych form wsparcia i pomocy w ich rozwiązaniu dla  uzyskania trwałego i satysfakcjo-

nującego zatrudnienia. Jednak niepełnosprawność wzroku nie jest jedynym czynnikiem  

decydującym o możliwościach zawodowych osób niewidomych. 

 

1.3. Problemy zawodowe osób ociemniałych 

Utrata wzroku może nastąpić w różnym wieku, a mianowicie przed podjęciem aktywno-

ści zawodowej, w okresie jej trwania i po tym okresie. Osoby, które utraciły wzrok w okresie 

młodzieńczym przed podjęciem pracy zawodowej,  mają te same lub podobne problemy  

zawodowe co młodzież niewidoma od urodzenia. Są też osoby, które  tracą wzrok w  starszym 

wieku w pobliżu lub w okresie po aktywności zawodowej. Takie osoby zwykle rezygnują  

z dalszej aktywności zawodowej i decydują się na przejście na rentę  lub emeryturę, chociaż dla 

wielu z nich aktywność zawodowa jest nadal ważna.      

Z zawodowego punktu widzenia szczególną grupę stanowią natomiast osoby, które tracą lub 

utraciły wzrok całkowicie lub częściowo w okresie aktywności zawodowej.  Zwykle są to osoby, 

które mają pewne kwalifikacje zawodowe,  zdobyte będąc osobami widzącymi i pewne  

doświadczenie zawodowe. Jednak na skutek utraty wzroku tracą one możliwość wykonywania 

dotychczasowej pracy zawodowej. Dla nich podstawowym problemem zawodowym jest więc 

powrót na dotychczasowe lub podobne  stanowisko pracy w swoim macierzystym zakładzie  
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pracy, a jeśli jest to niemożliwe, to zmiana zawodu - przekwalifikowanie z  wykorzystaniem  

dotychczasowego doświadczenia zawodowego. 

  Utrata wzroku może nastąpić nagle lub postępować stopniowo na przestrzeni określonego 

okresu czasu. Szczególnie dramatyczna jest nagła utrata wzroku na przykład na skutek wypadku 

przy pracy lub wypadku komunikacyjnego. Utrata wzroku powoduje nie tylko konsekwencje 

natury zawodowej, lecz również w innych sferach życia człowieka.   

Przede wszystkim utrata wzroku zaznacza swoje konsekwencje w sferze psychicznej.  

Człowiek ociemniały traci bowiem pewną szczególną wartość, a mianowicie zdolność widzenia, 

która jest bardzo ceniona przez każdego. Utrata wzroku  wywołuje również określone reakcje 

emocjonalne o charakterze negatywnym, a więc smutek, niezadowolenie, żal, złość, które często 

prowadzą do zachowań agresywnych i długotrwałych stanów depresyjnych. Początkowo są  

to reakcje bardzo intensywne, zwłaszcza przy nagłej utracie wzroku. Ponadto człowiek traci 

orientację w swoim środowisku, co i gdzie się znajduje, ma trudności w podejmowaniu decyzji,  

co robić itd. Męczony jest naporem tragicznych myśli co do swojej przyszłości. Nasuwa się jemu 

wiele pytań, na które nie może znaleźć odpowiedzi. Wszystkie te negatywne przeżycia mogą 

czasami prowadzić do utraty sensu życia. W przypadku stopniowej utraty wzroku reakcje i stany 

te są mniej intensywne. Problemy pojawiają się bowiem na przestrzeni dłuższego okresu czasu  

i można je stopniowo rozwiązywać i adaptować się do nowej sytuacji. 

 Często  w zależności od przyczyny utrata wzroku powoduje określone problemy zdrowotne, 

np. pewne dodatkowe niepełnosprawności - uszkodzenie narządu ruchu na skutek  wypadku lub 

przewlekłe schorzenia -  cukrzyca, będąca przyczyną stopniowej utraty wzroku. Wówczas sytu-

acja staje się  bardziej złożona. W każdym przypadku konsekwencją utraty wzroku jest obniże-

nie sprawności motorycznej na skutek mniej aktywnego życia, co całkowicie zmienia styl życia 

na bardziej pasywny.  

Najbardziej dokuczliwe są konsekwencje w zakresie aktywności osobistej. Nagle lub stop-

niowo człowiek traci umiejętność wykonywania wielu codziennych rutynowych czynności  

samoobsługowych (zabiegi toaletowe, spożywanie  posiłków, ubieranie się itp.) oraz  umiejęt-

ność wykonywania codziennych  zadań związanych z pracami domowymi. Nie potrafi również 
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samodzielnie wychodzić z domu i korzystać ze środków miejskiej komunikacji;  nie potrafi także 

przeczytać codziennej gazety, czytać książek itp.  

Skutki w sferze społecznej polegają przede wszystkim na utracie pozycji w rodzinie, co jest 

związane z niemożliwością  wypełniania dotychczasowej roli matki, gospodyni, zarabiającego 

na utrzymanie rodziny ojca itp. Dalszą konsekwencją jest stopniowe wycofywanie się z życia 

towarzyskiego i społecznego, rzadsze lub zaniechanie korzystania z imprez kulturalnych, tury-

stycznych, rekreacyjnych poza domem itp.  

Konsekwencje utraty wzrokowej są więc liczne i mają  różną naturę, a mianowicie medycz-

ną, psychologiczną, zawodową i społeczną. W związku z tym osoby ociemniałe potrzebują spe-

cjalnej pomocy dla rozwiązania wszystkich problemów, aby mogły one powrócić do aktywnego 

życia osobistego i zawodowego. Pomoc taka może być udzielona tylko w ramach bardzo specja-

listycznych usług, jakie zapewnia dobrze prowadzona  rehabilitacja. 

  

2. Czynniki określające  możliwości zawodowe osób niewidomych 

Dzisiaj w rehabilitacji zawodowej osób z uszkodzonym wzrokiem przyjmuje się  zasadę, 

że osoby niewidome mają możliwość wykonywania wielu zawodów, jeśli posiadają odpowiednie 

cechy osobiste, jak inteligencja, zdolności lub specjalne uzdolnienia, motywację i determinację 

oraz zapewni się im odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje zawodowe  i warunki pracy, zgod-

nie z ich psychofizycznymi możliwościami oraz  potrzebami. Podobnie jak osoby pełnosprawne, 

osoby niewidome posiadają możliwość rozwoju, czyli nabywania nowych umiejętności zawodo-

wych potrzebnych do wykonywania zadań zawodowych i możliwość usprawnienia już posiada-

nych. Mają one także możliwość opanowania wiedzy zawodowej, potrzebnej do wykonywania 

określonej pracy. Z drugiej strony trzeba  podkreślić, że niektóre z tych osób  posiadają  specjalne 

uzdolnienia w niektórych dziedzinach. Stwarzają one możliwości uzyskania wysokich kwalifika-

cji zawodowych i wykonywania pracy o wysokim statusie społecznym.  

Kenneth Jernigan
6
, znany amerykański tyflolog pisze w tej sprawie: przeciętna osoba 

niewidoma może wykonywać przeciętną pracę  w przeciętnym zakładzie pracy, tak samo jak jej 

                                           
6
 Jernigan K.: If Blindness Comes.  National Federation of the Blind, Baltimore 1994. 
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widzący kolega, pod warunkiem, że otrzyma odpowiednie przeszkolenie i stworzy się jej  

odpowiednie warunki pracy. W innym miejscu pisze on, że wiele osób niewidomych potrafi 

opanować czynności i zadania zawodowe w bardzo wysokim stopniu i dzięki temu uzyskiwać 

rezultaty pracy nie mniejsze niż pracownicy widzący
7
.  

 W związku z tym przyjmuje się, że możliwości zawodowe osób niewidomych  

w znacznym stopniu zależą nie tylko od niepełnosprawności wzroku, lecz od wielu innych  

czynników. Są to zarówno czynniki wewnętrzne - tkwiące w samym pracowniku, jak też  

czynniki zewnętrzne - związane z organizacją jego pracy.  

 Do tych pierwszych  należą: 

1. Indywidualny poziom rozwoju umysłowego i ogólne zdolności intelektualne (inteligen-

cja). Im poziom ten jest wyższy, tym jego możliwości uzyskania odpowiednich kwalifikacji  

i zrobienia kariery zawodowej są  wyższe. Wśród osób niewidomych są też jednostki charakte-

ryzujące się specjalnymi zdolnościami w określonych dziedzinach, które mogą stanowić podsta-

wę dla rozwoju ich kariery zawodowej. Przykładem są liczne osoby niewidome, zajmujące  

wysokie stanowiska państwowe, naukowe, kierownicze, a także twórcy dzieł kultury itp.  

2. Cechy osobowości takie, jak właściwa samoocena - poczucie własnej wartości, aspiracje 

zawodowe, aktywność, motywacja i determinacja w realizacji wyznaczonych celów  

zawodowych i osiągnięciu odpowiedniego statusu zawodowego.  

3.  Wysoki poziom rehabilitacji społecznej osoby niewidomej,  pozwalający na samodzielne 

funkcjonowanie w sytuacjach zawodowych i społecznych, a więc na samodzielne wykonywanie 

czynności samoobsługowych, samodzielne poruszanie się, samodzielny dojazd do pracy oraz na 

łatwą adaptację do społecznego środowiska pracy, na gotowość do kontaktów społecznych  

i współdziałania z innymi osobami. 

4.  Wysoki poziom kwalifikacji zawodowych - przynajmniej taki sam, jaki uzyskują  

i posiadają osoby widzące w danym zawodzie, pozwalające na konkurowanie z pracownikami 

widzącymi. 

                                                                                                                                        
 
7
 Jernigan K.: What you should know about blindness ? Services for the Blind  and the Organised Blind Movement.  

National Federation of the Blind, Baltimore 1992. 
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5.  Dobre przygotowanie do pracy na otwartym rynku - poznanie zasad funkcjonowania  

w zwykłych zakładach pracy oraz przekonanie, że mogą w nich pracować i osiągać podobne  

wyniki  pracy jak  pracownicy  widzący.  

Do warunków zewnętrznych należą:  

1.  Adaptacja (przystosowanie) miejsca i stanowiska pracy do potrzeb niewidomego   

pracownika. 

     2. Zaopatrzenie go w odpowiedni sprzęt techniczny, umożliwiający jemu  wykonywanie 

zadań zawodowych na dobrym poziomie, np. w komputer wraz ze sprzętem adaptacyjnym,  

notatnik  dźwiękowy lub brajlowski. 

     3. Pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej w miejscu pracy w początkowym okresie 

zatrudnienia, a mianowicie w przystosowaniu się do zadań i obowiązków zawodowych, zgodnie 

z oczekiwaniami pracodawcy, do fizycznego i społecznego środowiska pracy. 

     4.  Właściwa postawa kierownictwa zakładu i współpracowników, akceptująca niewidomego 

pracownika, jako pełnowartościowego członka załogi i wyrażająca gotowość do udzielania jemu 

pomocy w sytuacjach koniecznych i uzasadnionych. 

     5. Monitorowanie przebiegu  zatrudnienia  pracownika niewidomego i rozwoju jego kariery 

zawodowej przez odpowiedniego specjalistę
8
. 

 Przed  osobami niewidomymi, które spełniają wymienione warunki, stoją dzisiaj  duże 

możliwości zatrudnienia w różnych działach gospodarki. Generalnie przyjmuje się jednak,  

że osoby niewidome  mają dzisiaj większe szanse  uzyskania zatrudnienia w zawodach umysło-

wych i usługach. Prace o charakterze produkcyjnym (manualnym) ulegają obecnie znacznej  

mechanizacji, automatyzacji i komputeryzacji. W związku z tym osoby niewidome, tracą  

możliwość zatrudnienia w dotychczas wykonywanych pracach i zawodach w zakładach  

produkcyjnych.  

  Osoby niewidome stanowią jednak grupę bardzo zróżnicowaną i nie można generalizo-

wać poglądów na ich możliwości zawodowe.  Znajdują się bowiem wśród nich zarówno  

                                           
8
 Majewski  T.: Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niewidomych i słabowidzących. Dział Wydawnictw 

Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Warszawa 2004.  
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jednostki wybitne, o wysokim stopniu samodzielności i niezależności, jak też osoby o niskim 

poziomie funkcjonowania i wysokim stopniu uzależnienia od pomocy innych osób. Z tego  

powodu  zdolność do pracy osób niewidomych  w ogóle oraz  zdolność do pracy  w konkretnym 

zawodzie lub na konkretnym stanowisku pracy u konkretnej osoby trzeba oceniać bardzo  

indywidualnie i dobierać najkorzystniejsze rozwiązania ich problemów zawodowych. 

Aby te możliwości  zawodowe osoby niewidomej wykorzystać dla jej aktywizacji zawodo-

wej trzeba zapewnić jej właściwą edukację i rehabilitację, a także zmienić postawy pracodaw-

ców do zatrudniania osób z uszkodzonym wzrokiem oraz stwarzania im warunków do  

efektywnego wykonywania prac w ich zakładach.    

 

3. Znaczenie  edukacji dla rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży niewidomej 

Jak już podkreślono – młodzież niewidoma ma określone problemy praktycznie na 

wszystkich etapach aktywności zawodowej. Problemy te można w znacznym stopniu rozwią-

zać poprzez zapewnienie jej właściwej edukacji. Dla dzieci i młodzieży niewidomej   

podstawowym problemem jest zapewnienie jej wszechstronnego rozwoju, a więc rozwoju 

fizycznego, psychicznego i społecznego. Stanowi on bazę dla rozwoju zawodowego, który ma 

duże znaczenie dla przebiegu ich rehabilitacji zawodowej, a następnie wykonywania pracy  

zawodowej.  

3.1. Fazy rozwoju zawodowego 

Rozwój zawodowy zaczyna się  stosunkowo wcześnie i można wyodrębnić w nim  

kilka faz. 

 1. Faza zdobywania wiedzy o pracy i zawodach, zaczynająca się już w wieku przed-

szkolnym. Polega ona na tym, że dziecko już od mniej więcej  czwartego roku życia zaczyna 

bacznie obserwować ludzi, co oni robią i  jak zachowują się w różnych sytuacjach życiowych. 

Dotyczy to także ludzi  wykonujących pracę zawodową. Dowodem tego zainteresowania są 

tzw. zabawy w role, w  których dzieci starają  się naśladować dorosłych pełniących różne role 

i wykonujących różne czynności i zadania, w tym także zadania zawodowe. Po wizycie u 

lekarza bawią się więc  w lekarza lub po bytności w sklepie razem z mamą bawią się w sklep, 
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starając się naśladować sprzedawcę. Duże  znaczenie  w tym zakresie ma również oglądanie 

ludzi wykonujących różne prace w programach telewizyjnych.  

 2. Faza kształtowania się zainteresowań, ujawniania specjalnych zdolności  

i kształtowania ogólnych umiejętności zawodowych. Wiek od mniej więcej  10 do 14 roku 

życia to okres rozwoju i stabilizacji zainteresowań, ujawniania się specjalnych zdolności  

i kształtowania się pewnych ogólnych umiejętności, które będą przydatne w późniejszym 

przygotowaniu się do pracy zawodowej, a następnie w wykonywaniu pracy. Przejawem tego 

jest nie tylko czytanie przez dzieci książek o określonej tematyce, lecz również kolekcjoner-

stwo różnych ciekawych przedmiotów oraz różnego rodzaju majsterkowanie, będące  

wyrazem specjalnego zainteresowania dla czynności i działalności praktycznej.   

 3. Faza kształtowania się konkretnych  zainteresowań zawodowych, rozeznania   

swoich  możliwości i wybór kierunku szkolenia lub kształcenia zawodowego.  Jest to okres od 

mniej więcej od 15 do 20 roku życia, kiedy pierwsze decyzje zawodowe muszą być podjęte. 

Kończąc gimnazjum uczeń  musi  podjąć decyzję, w jakiej  szkole będzie  kontynuować  

naukę, czy w  szkole ogólnokształcącej, która pozwala jemu na odłożenie decyzji, co do wy-

boru  konkretnej kariery zawodowej na kilka  lat, czy w szkole o konkretnym profilu  

zawodowym. W każdym razie jest to okres kształtowania się, utrwalania i stabilizacji bardziej 

konkretnych zainteresowań zawodowych, a także okres zastanawiania się nad  swoimi   

możliwościami i przyszłością zawodową. 

 4. Faza rozpoczęcia aktywności zawodowej. Faza ta rozpoczyna  się  różnie u  

poszczególnych osób w zależności od rodzaju i długości okresu przygotowania się do pracy 

zawodowej. Niektóre osoby rozpoczynają pracę zawodową już w wieku 18 lat albo wcześniej, 

a inne w wieku 24 czy nawet później. Jest to bardzo ważna faza, albowiem jest to faza adap-

tacji społeczno-zawodowej - przystosowania się do wymogów pracy i do środowiska pracy. 

Jest to  pierwsza próba, czy rozwój zawodowy przebiegał prawidłowo, czy wybór zawodu był 

trafny, czy przygotowanie do pracy było dobre. Te pierwsze lata decydują o tym, jak będzie 

przebiegał dalszy rozwój zawodowy, czy będą sukcesy zawodowe, awanse i zajmowanie  

coraz to wyższych stanowisk, czy też stabilizacja zawodowa i zatrzymanie się w rozwoju  

zawodowym.  
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 5. Faza schyłkowa.  Rozpoczyna  się  różnie u poszczególnych  osób  - na ogół u  

kobiet wcześniej w wieku około 60 lat, a u mężczyzn później w wieku około 65 lat. Jest to  

okres stopniowego wycofywania się z aktywnego życia zawodowego  i  przejścia  na   

emeryturę.  

 

3.2. Trudności dzieci i młodzieży niewidomej w rozwoju zawodowym 

 Wiele dzieci niewidomych wykazuje duże braki lub opóźnienia w prawidłowym roz-

woju zawodowym. W konsekwencji ma to wpływ na wybór zawodu oraz przygotowanie się 

do pracy - wybór kierunku szkolenia lub kształcenia zawodowego. Biorąc pod uwagę pierw-

szą fazę, zaczynającą się już w okresie przedszkolnym, dziecko niewidome, nie ma możliwo-

ści spontanicznej obserwacji ludzi przy pracy i mimowolnego zdobywania wiedzy o pracy 

ludzkiej i różnych zawodach. Nie ma więc one wzorów zachowania się  ludzi  w sytuacjach 

zawodowych. 

W następnej fazie rozwoju zawodowego dzieci z uszkodzonym wzrokiem nie zawsze 

realizują lub w niepełnym zakresie realizują szkolny program zajęć technicznych. Niebezpie-

czeństwo takie istnieje szczególnie w stosunku do dzieci uczęszczających do szkół ogólnodo-

stępnych. Są one często zwalniane  z tego rodzaju zajęć, co jest dla nich bardzo niekorzystne. 

Podobnie dzieci te bardzo często nie są włączane w różne prace, zarówno w szkole jak też  

w domu, które stwarzałyby im możliwość opanowania ogólnych umiejętności zawodowych, 

ujawnienia swoich zainteresowań i specjalnych zdolności. Kiedy więc przychodzi do wyboru 

odpowiedniej szkoły czy zawodu dzieci te nie posiadają odpowiednich informacji i nie są 

przygotowane do podjęcia stosownej dla siebie decyzji zawodowej.  

 

3.2.  Praca nad  rozwojem zawodowym dzieci i młodzieży niewidomej 

 Początkowo rodzice powinni troszczyć się o rozwój  zawodowy swoich dzieci  

z uszkodzonym wzrokiem, podobnie jak to czynią w odniesieniu do innych sfer życia.  

Następnie nauczyciele w szkołach mają obowiązek czynić to w stosunku do swoich uczniów. 

Dotyczy to zarówno nauczycieli zwykłych szkół, w których uczniowie ci uczą się  razem  

z uczniami o pełnosprawnym wzroku, jak też nauczycieli szkół dla dzieci niewidomych.  
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 Już w wieku przedszkolnym i szkolnym, kiedy dziecko niewidome słyszy o różnych 

zawodach lub ma bezpośredni kontakt z osobami wykonującymi różnego rodzaju prace,  

trzeba zacząć rozmawiać z nim o tych sprawach i przekazywać jemu, jak najwięcej  

wiadomości o pracy ludzi. Dziecko musi wiedzieć, co robi piekarz, szewc, lekarz. Szczegól-

nie ważne jest umożliwienie jemu  bezpośredniego kontaktu z pracą takich ludzi. 

 W wieku szkolnym trzeba również stwarzać dziecku niewidomemu, jak najwięcej  

możliwości wykazania swoich zainteresowań i zdolności (co potrafi jak najlepiej zrobić), które  

następnie ułatwią jemu wybór odpowiedniego zawodu i formy szkolenia lub kształcenia  

zawodowego. Takie warunki  stwarzają  różnego rodzaju zajęcia techniczne, prowadzone  

w ramach programów szkolnych i pozaszkolnych. Niewątpliwie prowadzenie tych zajęć  

z uczniami niewidomymi nie jest łatwe. Muszą one być odpowiednio zorganizowane, zgodnie  

z potrzebami uczniów, aby mogły przynieść oczekiwane efekty. Łatwiej jest je przeprowadzać  

w szkołach dla dzieci niewidomych, w których nauczyciele i cały proces dydaktyczny jest  

dostosowany do potrzeb uczniów z poważnym uszkodzeniem wzroku. 

 

3.3. Znaczenie orientacji  zawodowej dla młodzieży niewidomej 

 Braki w rozwoju zawodowym  w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym 

powodują to, że młodzież niewidoma narażona jest na wiele trudności związanych w wyborem 

odpowiedniej szkoły, kierunku kształcenia  zawodowego czy zawodu. W związku z tym  

w okresie nauki gimnazjalnej duże znaczenie ma dla tej młodzieży systematyczna orientacja  

zawodowa, dzięki której otrzyma ona niezbędne informacje potrzebne do podjęcia optymalnej 

dla siebie decyzji zawodowej. Powinny one obejmować informacje dotyczące: 

1. Możliwości szkolenia i kształcenia zawodowego dla osób niewidomych, zarówno  

w systemie integracyjnym, jak też  segregacyjnym - w placówkach rehabilitacji  

zawodowej dla osób niewidomych . 

2. Różnych zawodów i specjalności, stawianych przez nie wymagań psychofizycznych 

oraz wskazań i przeciwwskazań  do ich wykonywania. 

3. Zawodów wykonywanych z powodzeniem przez osoby niewidome. 

4. Sytuacji na rynku pracy i możliwości uzyskania zatrudnienia w różnych  zawodach.  
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5. Przepisów regulujących sprawę rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób  

niepełnosprawnych
9
. 

Względnie dobrze z obowiązku zapewnienia orientacji zawodowej wywiązują się szkoły 

dla dzieci niewidomych. Personel tych placówek dobrze zna problemy zawodowe młodzieży  

niewidomej i może udzielać jej stosownych informacji zawodowych. Szczególne trudności  

w tym zakresie występują jednak w przypadku młodzieży uczęszczającej do szkół ogólnodo-

stępnych. Zwykle nauczyciele gimnazjów nie posiadają  odpowiedniej wiedzy o możliwościach 

zawodowych osób niewidomych, aby mogli przekazać ją swoim uczniom.  

W Polsce zwykłe szkoły mogą zatrudniać pedagoga szkolnego i psychologa. To ich  

zadaniem powinno należeć również zapewnienie uczniom niewidomym właściwej orientacji 

zawodowej. W przypadku trudności mogą oni korzystać z pomocy  specjalnych doradców  

zawodowych z  poradni psychologiczno-pedagogicznych. Orientacja i poradnictwo zawodowe 

dla uczniów  jest jednym z ich zadań. 

 Duże znaczenie dla orientacji zawodowej może mieć zapraszanie na spotkania  

z młodzieżą osób niewidomych, wykonujących różne zawody, które w oparciu o własne  

doświadczenia najlepiej potrafią opowiadać o swojej pracy zawodowej - o wymaganiach, 

trudnościach i sposobach ich pokonywania.   

 

4. Znaczenie rehabilitacji dla osób niewidomych 

Naczelnym celem rehabilitacji osób niewidomych jest przygotowanie ich do względnie  

samodzielnego życia i pracy oraz do aktywnego udziału w życiu środowiska społecznego,  

w którym żyją. Ma się to dokonać poprzez zapewnienie im stosownych usług, dzięki którym 

wypracuje się odpowiednie cechy  psychiczne i umiejętności niezbędne do samodzielnego funk-

cjonowania w sytuacjach życia codziennego i w swoim środowisku fizycznym i społecznym.  

W jej wyniku ma się zlikwidować lub ograniczyć wszystkie powstałe konsekwencje braku 

wzroku lub jego utraty. Z uwagi na liczne i o różnej naturze problemy rehabilitacja osób  

                                           
9
 Majewski  T.: Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niewidomych i słabowidzących. Dział Wydawnictw 

Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Warszawa 2004.  
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niewidomych musi mieć charakter kompleksowy. Oznacza to, że w jej ramach powinny być 

rozwiązane wszystkie problemy, jakie powstały w związku z niepełnosprawnością wzroku.  

Wśród nich można  wyodrębnić nie tylko problemy zawodowe, lecz również medyczne,  

psychiczne i społeczne.  

W związku z tym rehabilitacja  niewidomych stawia sobie następujące zadania:  

1. Wypracowanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności życia codzienne-

go - czynności samoobsługowych i czynności związanych z prowadzeniem gospodar-

stwa domowego. 

2. Wypracowanie umiejętności samodzielnego poruszania się  w przestrzeni przy pomocy 

laski. 

3.  Wypracowanie umiejętności posługiwania się specjalnym pismem dla osób niewido-

mych, a więc umiejętności pisania i czytania  brajlem  i korzystania z różnych pomocy 

technicznych służących temu celowi, jak tabliczka i dłutko, brajlowska maszyna do  

pisania. Szczególne znaczenie ma wypracowanie umiejętności posługiwania się  

specjalnym sprzętem adaptacyjnym do komputera. Ta ostatnia umiejętność jest lub 

może być istotna dla rozwiązania problemu przyszłej pracy zawodowej niektórych 

osób. 

4. Odzyskanie lub utrzymanie dobrej sprawności motorycznej przez zastosowanie  

odpowiednich ćwiczeń kinestetycznych. Stanowi ona bazę do nauki różnych czynności 

manipulacyjnych i lokomocyjnych.  

5. Rozwiązanie wszystkich problemów psychicznych, związanych  z brakiem lub utratą 

wzroku, przez zastosowanie odpowiednich zabiegów psychoterapeutycznych. Istotny-

mi sprawami w tym zakresie jest wypracowanie takich cech osobowości, jak: poczucie 

własnej wartości, właściwa samoocena, wiara we własne możliwości (przekonanie  

o możliwości  pracy z powodzeniem w zwykłym zakładzie pracy), odporność na  

sytuacje trudne, przełamywanie pewnych barier emocjonalnych w kontaktach  

społecznych itp. Ponadto do ważnych psychicznych problemów należy konieczność 

odzyskania sensu życia przez wyznaczenie lub zmodyfikowanie swoich planów  

życiowych i zawodowych, wypracowanie odpowiednich strategii radzenia sobie  
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z sytuacjami trudnymi w życiu codziennym. Jest to proces bardzo trudny określany  

jako rehabilitacja psychiczna.  

6. Wypracowanie pozytywnej postawy wobec ludzi i gotowość do kontaktów  

społecznych. 

7. Wypracowanie umiejętności komunikowania się z innymi osobami zarówno  

niewidomymi jak też widzącymi.  

Dobre wyniki w rehabilitacji  warunkują i polepszają funkcjonowanie w sytuacjach  

zawodowych. I odwrotnie praca zawodowa przyczynia się również do lepszego funkcjonowania 

w sytuacjach życiowych i społecznych. 

 

4.1. Znaczenie rehabilitacji dla młodzieży  niewidomej 

Niewątpliwie wszechstronny rozwój, łącznie z  rozwojem zawodowym, ma olbrzymie 

znaczenie dla uzyskania kwalifikacji zawodowych, a następnie zatrudnienia i rozwoju kariery 

zawodowej. To jednak nie wszystko. Dla osób niewidomych duże znaczenie ma również  

wykształcenie pewnych cech osobowych i umiejętności, które zapewnią im samodzielne funk-

cjonowanie w sytuacjach zawodowych i społecznych. Szczególnie odnosi się to do osób  

niewidomych, które zamierzają podjąć pracę w zwykłych zakładach pracy na otwartym rynku. 

James Omvig
10

, amerykański specjalista od szkolenia zawodowego osób niewidomych, 

analizował przyczyny niskiego stanu zatrudnienia i wysokiej do stopy bezrobocia wśród tych 

osób. Doszedł on do wniosku, że faktyczną przyczyną tej sytuacji jest niewłaściwe ogólne przy-

gotowanie uczniów niewidomych do życia i pracy, nie zapewniające im właściwego poziomu 

samodzielności. W związku z tym opracował on odpowiedni model konstruktywnej i skutecznej 

rehabilitacji niewidomych, który nazwał modelem budowania kompetencji lub modelem  

uzdolnienia (empowerment model). Przez kompetencje rozumie w tym przypadku zakres wiedzy, 

umiejętności i cech psychicznych, umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w sytuacjach 

życiowych i zawodowych, czyli  prowadzenie niezależnego, normalnego, konkurencyjnego, 

                                           
10

  Omvig J.: Orientation Centers as Cutting-Edge Empoverment Stations, w: Braille Monitor no November 

2002, National Federation of the Blind, Baltimore (USA).   
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szczęśliwego i mającego sukcesy  życia oraz do spełniania odpowiednich ról społecznych. Jest to 

model, który zakłada ukształtowanie szeregu cech psychicznych oraz opanowanie przez osobę 

niewidomą szeregu umiejętności, zapewniających możliwość samodzielnego funkcjonowania  

w życiu codziennym, społecznym i zawodowym. Powinien on być realizowany w ramach 

kształcenia i szkolenia każdej osoby niewidomej. Przyjmuje on cztery sfery oddziaływań, aby 

mogła ona osiągnąć możliwie najwyższy stopień samodzielnego funkcjonowania, a mianowicie: 

1.  Osoba niewidoma musi uświadomić sobie i osiągnąć pełne przekonanie, że jest  

rzeczywiście zdolna do niezależnego i samodzielnego życia. W trakcie szkolenia trzeba więc jej 

pomóc zrozumieć, że prawdziwa wolność, niezależność i normalność są dla niej osiągalne. Musi 

również emocjonalnie zaakceptować swoją wzrokową niepełnosprawność i jej skutki, aby osią-

gnąć pewien komfort psychiczny. Niepełnosprawność nie może stale zakłócać jej równowagi 

psychicznej. Niewątpliwie osiągnięcie takiego stanu psychicznego nie jest  łatwe. Wymaga  

odpowiedniego zaangażowania ze strony osoby niewidomej oraz odpowiedniego okresu czasu. 

Może ona to osiągnąć przez: 

 stałe i systematyczne pokonywanie trudności,  jakie stwarzają codzienne wyzwania,  

a zwłaszcza związane z wykonywaniem codziennych zadań życiowych, samodzielnym 

udawaniem się do różnych miejsc; 

 otwarte rozmowy o swojej niepełnosprawności i problemach z innymi osobami, tak 

jakby  była to sprawa normalna;  

 naśladowanie innych niewidomych dobrze przygotowanych do życia w ich działaniu  

i postępowaniu; 

 poświęcenie odpowiedniego czasu na wypracowanie takiego przekonania i stanu  

psychicznego.  

 2. Osoba niewidoma musi rzeczywiście nauczyć się  i opanować w  możliwie najwyż-

szym stopniu alternatywne (bezwzrokowe) techniki, które są potrzebne do prowadzenia  

niezależnego i samodzielnego życia. Dotyczy to umiejętności  pisania i czytania brajlem,  

posługiwania się białą laską, posługiwania się komputerem wraz ze sprzętem adaptacyjnym 

(monitor brajlowski, syntezator mowy itp.), wykonywania czynności samoobsługowych  
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i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Ponadto niewidoma osoba musi  

nauczyć się, jak samemu wypracowywać sobie pewne alternatywne techniki, które w później-

szym życiu będzie trzeba zastosować w sytuacjach, które trudno przewidzieć w okresie kształce-

nia czy szkolenia.  Jest to  sprawa zastosowania opanowanych technik  w zupełnie nowych  

sytuacjach. 

 3. Osoba niewidoma musi nauczyć się radzić sobie w sytuacjach społecznych z niewła-

ściwymi postawami ludzi widzących, przejawiających się w niewłaściwych wyrażeniach lub 

zachowaniach, które zwykle wynikają z  niezrozumienia i przesądów dotyczących osób z uszko-

dzeniem  wzroku. Często mogą to być także zachowania wyraźnie dyskryminujące osobę niewi-

domą z powodu jej niepełnosprawności. Takie sytuacje są zwykle emocjonalne trudne dla  niej. 

Musi  więc  ona  wypracować sobie pewien poziom tolerancji emocjonalnej na tego rodzaju  

sytuacje i umiejętność opanowania negatywnych emocji, które one wywołują, a które prowadzą 

czasami do  zachowań agresywnych.  

4. Osoba niewidoma musi ponadto wypracować sobie pewne cechy psychiczne i formy 

zachowania, które pozwolą jej na włączenie się i na zaakceptowanie jej przez inne osoby, jako 

równorzędnego partnera. Należą do nich: punktualność, rzetelność i odpowiedzialność za wyko-

nanie powierzonych zadań, umiejętność organizowania sobie pracy oraz rozwiązywania  

problemów występujących w trakcie jej wykonywania, uzyskanie zaufania u kierownictwa, 

umiejętność komunikowania się i współpracy z innymi pracownikami, zachowanie właściwego 

wyglądu zewnętrznego, umiejętność zachowania się w sytuacjach społecznych. Szczególnie 

chodzi tutaj o umiejętności społecznego funkcjonowania - w grupie innych ludzi, które mają 

decydujące znaczenie dla akceptacji i integracji ze swoim środowiskiem społecznym.   

Według Omviga - taki model powinien być  realizowany przez wszystkie szkoły i ośrodki 

edukacyjne i rehabilitacyjne  dla niewidomych. Otrzymując takie podstawowe przeszkolenie 

osoba niewidoma będzie mogła stosunkowo łatwo uzyskać odpowiednie wykształcenie  

zawodowe, a następnie zatrudnienie.  
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4.2. Znaczenie rehabilitacji dla  osób ociemniałych 

Jak już podkreślono - konsekwencje utraty wzrokowej są  liczne i mają  różną naturę,  

a mianowicie medyczną, psychologiczną, zawodową i społeczną. Szczególnie odnosi się to do 

sfery zawodowej. Wiele osób, które utraciły wzrok, utraciły równocześnie możliwość wykony-

wania dotychczasowego zawodu. W związku z tym zasadniczym celem rehabilitacji  osób 

ociemniałych w wieku aktywności zawodowej jest dobre przeprowadzenie rehabilitacji, aby 

umożliwić im powrót do dotychczas wykonywanej pracy w swoim macierzystym zakładzie. Jeśli 

konsekwencje utraty wzroku w sferze zawodowej są głębsze, wówczas trzeba zastanowić się nad 

zmianą zawodu lub stanowiska pracy. Przekwalifikowanie zawodowe połączone jest z koniecz-

nością zdobycia nowej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz umiejętności funkcjonowania  

w sytuacjach zawodowych w sposób bezwzrokowy lub z ograniczoną zdolnością widzenia.  

Osoba ociemniała musi więc podjąć również odpowiednie szkolenie lub kształcenie zawodowe. 

Do tego potrzebna jest odpowiednia  ocena zawodowa i ustalenie odpowiedniej diagnozy  

zawodowej. 

Podobnie jak w przypadku młodzieży niewidomej w ocenie zawodowej osób ociemniałych  

powinien być uwzględniona diagnoza i prognoza okulistyczna (stan wzroku) oraz potrzeby  

w zakresie rehabilitacji. Jeśli chodzi o elementy zawodowe, to szczególnej ocenie powinny  

podlegać: 

1. Dotychczasowe wykształcenie ogólne i  zawodowe (kwalifikacje zawodowe). 

2. Rodzaj dotychczas wykonywanej pracy i doświadczenie zawodowe - lata pracy na  

różnych stanowiskach. 

3. Możliwości wykorzystania dotychczasowych kwalifikacji i doświadczenia  

zawodowego dla przygotowania się do nowej pracy zawodowej. 

4. Najlepsza forma kształcenia lub szkolenia zawodowego. 

5. Najkorzystniejsza forma zatrudnienia -  otwarty rynek pracy lub zakład pracy  

chronionej. 

Szczególne znaczenie rehabilitacji dla osób ociemniałych zaznacza się w rozwiązaniu  

problemów zdrowotnych i psychicznych oraz wypracowaniu umiejętności społecznego  

funkcjonowania, aby umożliwić  im powrót do aktywnego życia. 
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5. Rehabilitacja zawodowa jako pomoc w rozwiązaniu problemów zawodowych osób 

niewidomych 

Celem rehabilitacji zawodowej jest udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy  

w rozwiązaniu ich  problemów zawodowych. Dotyczy to także osób niewidomych. Pomoc ta 

udzielana jest w formie specjalnych  usług. Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawę 

rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych u nas jest Ustawa o rehabilita-

cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
11

. Według tej Ustawy -  

rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania 

odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania  

z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Dotyczy ona również 

osób niewidomych.  

W związku z tym w rehabilitacji zawodowej wyodrębnia się cztery etapy: 

1. Pierwszy etap to poradnictwo zawodowe, polegające na udzielaniu  pomocy osobie 

niepełnosprawnej w wyborze lub w ponownym wyborze (zmianie) odpowiedniego dla siebie 

zawodu, a więc odpowiedniej szkoły zawodowej, uczelni, kursu zawodowego. Pomoc na tym 

etapie jest bardzo ważna, gdyż podjęte decyzje  zawodowe będą miały duże znaczenie dla   

prawidłowego przebiegu następnych etapów. 

2. Następny  etap to  przygotowanie do pracy zawodowej,  polegające na opanowaniu 

przez osobę niepełnosprawną niezbędnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz 

form funkcjonowania i zachowania się w sytuacjach zawodowych. Kierunek i forma szkolenia 

lub kształcenia  zawodowego  są wybierane na podstawie ustaleń na pierwszym etapie. 

 3. Po  pomyślnym  ukończeniu  przygotowania do pracy następuje zatrudnienie osoby 

niepełnosprawnej na odpowiednio dobranym stanowisku pracy, odpowiadającym psychofizycz-

nym możliwościom i uzyskanym kwalifikacjom zawodowym.  Na tym etapie istotna jest pomoc 

w formie pośrednictwa pracy lub przygotowania jej do samodzielnego poszukiwania pracy  

poprzez odpowiednie przeszkolenie. Umieszczenie osoby niepełnosprawnej w odpowiedniej 
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 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 

r. Dz. U. nr 123, poz.776 z późniejszymi  zmianami. Tekst jednolity: Dz.U. nr 214, poz. 1407 z 2010 r. 
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pracy stanowi ukoronowanie całego procesu rehabilitacji zawodowej, lecz jeszcze go nie  

kończy.  

 4. Ostatni etap stanowi pomoc w  społeczno-zawodowej adaptacji w zakładzie pracy, 

zwłaszcza w  początkowym okresie zatrudnienia. Dotyczy ona  pomocy w  wykonywaniu zadań 

zawodowych, poznaniu nowego środowiska  pracy  -  fizycznego  i społecznego, aby móc  

dobrze  wypełniać  zadania  pracownika  i  spełniać  oczekiwania pracodawcy
12

.  

 W ten sposób przeprowadzona rehabilitacja zawodowa zapewni osobie niepełnospraw-

nej włączenie się w zwykłe życie społeczności, w której żyje – integrację społeczną, lub  

ponowne włączenie się po nabycie niepełnosprawności w okresie zatrudnienia i okresowym 

wyłączeniu się z niego – reintegracja społeczna.  

 

6. Poradnictwo zawodowe dla osób  niewidomych 

Doświadczenie wykazuje, że prawie każdy uczeń niewidomy wymaga, obok informacji 

zawodowej, bardziej profesjonalnej pomocy w wyborze przyszłej kariery zawodowej. Ma  

on bowiem wiele trudności w samodzielnym podjęciu optymalnej dla siebie decyzji zawodowej, 

a więc wyboru odpowiedniego kierunku, formy i placówki  kształcenia zawodowego.  

Uczniowie niewidomi  potrzebują więc stosownej porady zawodowej. Potrzeba ta wynika  

nie tylko z niedostatecznego rozwoju zawodowego w  poprzednich fazach, lecz przede wszyst-

kim z trudności w ocenie własnych możliwości i ograniczeń zawodowych, wynikających  

z uszkodzenia wzroku (samoocena). W związku z tym uczniowie niewidomi wymagają   

poradnictwa zawodowego, opartego na kompleksowej ocenie możliwości zawodowych - zdolno-

ści do pracy. Dokonane w ten sposób rzetelne badania i ustalona obiektywna diagnoza zawodo-

wa będzie stanowić podstawę dla doradcy zawodowego do udzielenie optymalnej porady  

zawodowej, a dla uczniów - podstawę do wyboru odpowiedniego profilu dalszego  kształcenia 

zawodowego. Zwykle potrzeba poradnictwa zawodowego pojawia się u uczniów kończących 

gimnazja, a więc w wieku powyżej 15 lat. Wówczas powstaje problem, czy kontynuować naukę 

w liceum ogólnokształcącym, czy wybrać dalszą naukę w liceum profilowanym lub w placówce  

                                           
12

 Majewski T. Miżejewski C i Sobczak W.:  Gmina a niepełnosprawność. Dział Wydawnictw Krajowej Izby Go-

spodarczo-Rehabilitacyjnej. Warszawa 2007. 
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typowo zawodowej. Jeśli chodzi o osoby ociemniałe w późniejszym okresie życia, to  

poradnictwo zawodowe ma dla nich znaczenie dla przekwalifikowania – zmiany  

dotychczasowego zawodu.  

Poradnictwo  zawodowe, stanowiące pierwszy etap rehabilitacji zawodowej, jest  

w podjęciu optymalnej decyzji zawodowej w formie porady zawodowej
13

. Polega ona na  

przekazaniu uczniowi profesjonalnej opinii i sugestii, dotyczącej takiej decyzji, w oparciu o: 

 wyniki przeprowadzonych badań ucznia - oceny jego zdolności do  pracy  (poznania  

jego  możliwości i ograniczeń zawodowych); 

 analizę i rozeznanie szans zawodowych na rynku pracy w oparciu o jego indywidualną 

sytuację życiową; 

 wiedzę  i doświadczenie, dotyczące pracy zawodowej osób niewidomych. 

Na ogół osobą udzielającą tej pomocy jest doradca zawodowy lub inny specjalista, który 

jest specjalnie przygotowany do pełnienia takiej funkcji. Jego zadania zawodowe zostały szerzej 

przedstawione w praktycznej części tego Poradnika w Rozdziale II.4 i 5.  

Doradca zawodowy dla wypełniania swoich obowiązków musi posiadać odpowiednią 

wiedzę, umiejętności i narzędzia do przeprowadzenia badań i sformułowania trafnej porady.  

Jego opinię i sugestię uczeń może, w oparciu o własną samoocenę, przyjąć lub odrzucić, gdyż do 

niego należy  ostateczna decyzja. Powinna to jednak być właściwa decyzja. Podjęcie niewłaści-

wej lub przypadkowej decyzji zawodowej może mieć dla  ucznia niewidomego  większe   

konsekwencje,  niż w przypadku  ucznia normalnie widzącego. Naraża go bowiem na porażkę 

zawodową,  a mianowicie na trudności w szkoleniu lub kształceniu zawodowym, a następnie na 

trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Pociąga to za sobą rozczarowanie i niepotrzebny stres,  

z powodu zbędnego wysiłku i zmarnowanego czasu. W konsekwencji  sytuacja  taka  może  

prowadzić do rezygnacji z dalszej rehabilitacji zawodowej i aktywności zawodowej. 
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 Majewski  T.: Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych dla pracowników terenowych. 

Dział Wydawnictw Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Warszawa 1999. 
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7. Przygotowanie zawodowe osób niewidomych 

7.1. Rozwój przygotowania zawodowego osób niewidomych 

Uświadomienie konieczności zainteresowania się i zajęcia problemami zawodowymi  

osób niewidomych zaczęło pojawiać się pod koniec XVIII i na początku XIX wieku w krajach 

Europy Zachodniej. W tym okresie zaczęły powstawać pierwsze specjalne zakłady (szkoły) dla 

dzieci niewidomych. Celem tych placówek było nie tylko zapewnienie niewidomym dzieciom  

i młodzieży odpowiedniej edukacji, lecz przede wszystkim zwiększenie ich szansy na pracę  

zawodową i uzyskanie niezależności ekonomicznej. Pierwszy na świecie zakład  dla dzieci  

niewidomych  założył w Paryżu w 1774 r.  Valentin Haüy. Przyświecała jemu wówczas idea 

przez naukę do pracy zawodowej i odpowiedniego statusu społecznego niewidomych
14

.  Następ-

nie podobne zakłady powstawały w innych państwach, również na terenach polskich.   

Zwykle w programach tych  zakładów były również różne formy przygotowania do  

pracy, szczególnie pracy manualnej (fizycznej). Konsekwencją tego było tworzenie małych  

zakładów pracy, w których absolwenci tych szkół znajdowali zatrudnienie. Zakłady te stanowiły 

zaczątki późniejszych zakładów pracy chronionej.  

Podobnie jak w innych krajach,  szkolenie zawodowe młodzieży niewidomej w naszym 

kraju zaczęło rozwijać się wraz z powstawaniem szkół dla dzieci niewidomych. Na terenach  

polskich pierwsza taka szkoła powstała pod zaborem rosyjskim w Warszawie. Do Instytutu  

Głuchoniemych, założonego w 1817 r. przez ks. Jakuba Falkowskiego, od 1821 r. zaczęto 

przyjmować również uczniów niewidomych.  Z czasem program nauczania zaczął obejmować 

również naukę prostych rzemiosł, a mianowicie szczotkarstwa i koszykarstwa, a także muzyki. 

Podobna szkoła powstała pod zaborem austriackim w 1851 r. Był to Zakład dla Ciemnych we 

Lwowie. Tam również uczono szczotkarstwa, koszykarstwa, wyplatania mat, powoźnictwa  

i muzyki - gry na skrzypcach, fortepianie i organach. Pod zaborem pruskim  taką  szkołę założo-

no w 1853 r. w Wolsztynie, którą w 1872 r. przeniesiono do Bydgoszczy. Tam również uczono 
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 Majewski T.: Przez naukę do pracy, w miesięczniku: Pochodnia nr 2/96, Polski Związek Niewidomych. Warsza-
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szczotkarstwa, koszykarstwa, tapicerstwa, dziewiarstwa (trykotastwa). Dla zdolniejszych 

uczniów  niewidomych była nauka muzyki, masażu i strojenia fortepianów
15

.  

W 1910 r. ociemniała Róża Czacka, po powrocie z Francji, gdzie miała możliwość  

zapoznania się z działalnością na rzecz osób niewidomych, założyła w Warszawie Ognisko dla 

Niewidomych Kobiet, gdzie uczono  koszykarstwa, trykotarstwa i wyplatania mat. Następnie 

założyła ona w Warszawie wraz z ociemniałym mecenasem Stanisławem Bukowieckim Towa-

rzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które zaczęło organizować inne placówki dla dzieci  

i młodzieży niewidomej, a mianowicie szkołę dla niewidomych chłopców i ochronkę dla niewi-

domych dzieci, które stanowiły zaczątki dzisiejszego słynnego zakładu dla niewidomych  

w Laskach koło Warszawy. Towarzystwo zaczęło również organizować warsztaty koszykarskie  

i szczotkarskie, w których pracowali niewidomi. Róża Czacka jest także założycielką specjalne-

go zakonu - Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża, którego głównym celem jest niesienie 

pomocy osobom niewidomym
16

. 

 

7.2. Kształcenie i szkolenie zawodowe osób niewidomych 

Przygotowanie zawodowe  jest drugim etapem rehabilitacji zawodowej osób niewido-

mych. Aby człowiek mógł wykonywać określoną pracę, musi  być do niej przygotowany  

i uzyskać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Im praca jest bardziej złożona i skomplikowana, 

tym  przygotowanie to musi być dokładniejsze i dłuższe. Przez kwalifikacje zawodowe rozumie 

się odpowiedni zakres wiedzy i  umiejętności zawodowych oraz cech psychofizycznych  

niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych. Cechy psychofizyczne obejmu-

ją zarówno cechy, określające ogólną wrodzoną zdolność do pracy oraz  predyspozycje do  

wykonywania określonej pracy, jak też nabyte cechy osobowości, pozwalające na poprawne 

funkcjonowanie w sytuacjach zawodowych. 

         Kwalifikacje zawodowe do określonego zawodu  zdobywa człowiek przez kształcenie lub 

szkolenie zawodowe. Polegają one na nabywaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej, umiejętności 
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praktycznych - procedur postępowania koniecznych do wykonywania określonych zadań  

zawodowych oraz wzorów funkcjonowania i zachowania się w sytuacjach zawodowych.  

Termin  kształcenie  zawodowe stosuje się do przygotowania  zawodowego, obejmujące-

go pełen  i  wszechstronny program nauczania w  danej  dziedzinie  lub zawodzie. Programy 

takie realizuje się na ogół w systemie szkolnym, a więc przez szkoły i technika zawodowe, 

szkoły pomaturalne i  szkoły  wyższe.  O  kształceniu mówimy w szczególności  w odniesieniu 

do przygotowania do wykonywania zawodów o charakterze  umysłowym i o wyższym statusie 

społecznym. 

 Przeciwnie,  terminem  szkolenie  zawodowe obejmuje się przygotowanie zawodowe do 

wykonywania konkretnych, nieskomplikowanych zadań zawodowych na określonym stanowi-

sku pracy. Takie przygotowanie obejmuje opanowanie kilku lub kilkunastu umiejętności  

potrzebnych do wykonywania  tych zadań  oraz  niewielki  zakres  wiedzy z tym związany. 

Przeprowadza się je zwykle w formach pozaszkolnych, a więc na różnych kursach zawodowych 

lub w ramach szkolenia wewnątrzzakładowego
17

.  

Przygotowanie zawodowe jest przedsięwzięciem trudnym, zarówno dla samych uczniów 

i studentów niewidomych jak też ich nauczycieli, instruktorów zawodu, profesorów i innych 

pracowników dydaktycznych. Uczniowie i studenci ci potrzebują  bowiem specjalnych  

warunków i metod  nauczania, aby mogli opanować niezbędną wiedzę i umiejętności  

zawodowe.  

W związku z tym istnieją dwie formy przygotowania młodzieży niewidomej do pracy,  

a mianowicie: 

 1. W placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego przeznaczonych dla osób  

widzących,  określane jako kształcenie lub szkolenie zawodowe integracyjne. 

 2. W  placówkach  kształcenia  i  szkolenia zawodowego dla młodzieży niewidomej, 

określane jako kształcenie lub szkolenie zawodowe segregacyjne - w warunkach specjalnych. 
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7.3. Przygotowanie młodzieży niewidomej do pracy w systemie integracyjnym. 

Młodzież niewidoma, po ukończeniu gimnazjum, ma możliwość przygotowania się do  

pracy w tych samych placówkach, co młodzież widząca. W naszym polskim systemie  

szkolnictwa ponad gimnazjalnego są to: 

1. Zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie daje dyplom, potwierdzający  

uzyskanie kwalifikacji  w określonym zawodzie.  

2. Licea ogólnokształcące i profilowane, kończące się uzyskaniem świadectwa dojrzałości 

i otwierającego drogę do studiów na wyższych uczelniach. 

3. Technika zawodowe, których ukończenie daje określone kwalifikacje i świadectwo  

dojrzałości. 

4. Szkoły policealne zawodowe, dające określone kwalifikacje zawodowe. 

5. Wyższe uczelnie - uniwersytety, akademie, kolegia, wyższe szkoły, o różnym okresie 

nauczania, kończące się licencjatem lub magisterium.   

Po ukończeniu gimnazjum młodzież niewidoma może więc od razu wybrać konkretny  

kierunek zawodowy i placówkę o określonym profilu zawodowym, albo kontynuować naukę  

w liceum ogólnokształcącym, odkładając ostateczną decyzję co do swojej kariery zawodowej 

na kilka lat, czyli do uzyskania świadectwa dojrzałości (matury).  

Integracyjna forma przygotowania do pracy młodzieży niewidomej powinna mieć  

preferencję i być zastosowana we wszystkich możliwych przypadkach. Młodzież ta ma bowiem 

prawo do dostępu do systemu edukacji przeznaczonego dla ogółu społeczeństwa. Istnieje jednak 

również potrzeba specjalnych placówek. Wiele osób niewidomych nie może bowiem sprostać 

wymaganiom integracyjnego kształcenia zawodowego.  

Integracyjną formę przygotowania do pracy wybiera raczej młodzież niewidoma, która 

ma wyższe aspiracje zawodowe; chce podjąć wyższe studia i mieć zawód o wyższym statusie 

społecznym. Wybiera ona wówczas średnią szkołę ogólnokształcącą lub profilowaną,  

a następnie wyższą uczelnię o odpowiednim kierunku zawodowym. 

 Skuteczność kształcenia zawodowego młodzieży z uszkodzonym wzrokiem w systemie 

integracyjnym   uwarunkowana  jest  kilkoma  czynnikami: 
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1. Poziomem przygotowania ucznia lub studenta do samodzielnego funkcjonowania  

w sytuacjach życia codziennego, społecznego i zawodowego. Obejmuje ono wykonywanie 

czynności życia codziennego, poruszanie się w przestrzeni i korzystanie ze środków komunika-

cji, gotowość do kontaktów społecznych, przestrzegania zasad określonych zachowań  

w sytuacjach zawodowych itp.  

2.  Zaopatrzeniem  ucznia lub studenta w niezbędne pomoce i  sprzęt rehabilitacyjny oraz  

właściwym zorganizowaniem stanowiska szkoleniowego.  Dotyczy to między innymi o sprzęt 

adaptacyjny do komputera  i sprzęt telekomunikacyjny. 

3. Zaopatrzeniem placówki dydaktycznej  w  niezbędne  specjalne  pomoce dydaktyczne. 

4.   Posiadaniem  przez  nauczycieli i instruktorów zawodu pewnego minimum wiedzy  

z zakresu pedagogiki specjalnej, czyli znajomości problemów i potrzeb uczniów niewidomych 

oraz  metod ich nauczania. 

5  Postawą  personelu  pedagogicznego  wobec  kształcenia uczniów  i studentów  

niewidomych. W wielu placówkach obserwuje się wiele oporów w przyjmowaniu uczniów  

z uszkodzeniem wzroku do tego rodzaju szkół.  

6. Postawą uczniów i studentów widzących wobec uczniów i studentów niewidomych. 

Wymagają  oni  na ogół pewnego przygotowania do akceptacji swoich niepełnosprawnych  

kolegów i do współdziałania z nimi. 

Nie ulega wątpliwości, że podjęcie studiów na wyższych uczelniach jest dla niewidome-

go studenta przedsięwzięciem trudnym i wymagającym pomocy i wsparcia. Potrzebuje on  

zorganizowanej pomocy ze strony uczelni, aby mógł efektywnie korzystać ze wszystkich zajęć. 

Na wielu uczeniach istnieją specjalne jednostki - biura zajmujące się udzielaniem pomocy  

niepełnosprawnych studentom, w tym również niewidomym, nie tylko u nas kraju, lecz również 

w innych krajach. 

 

7.4. Przygotowanie młodzieży niewidomej do pracy w systemie segregacyjnym 

Jeśli chodzi o specjalną formę przygotowania młodzieży niewidomej do pracy, to  

w Polsce istnieje aktualnie 10 ośrodków szkolno-wychowawczych dla  dzieci i młodzieży   

niewidomej i  słabo widzącej. Są to zespoły szkół podstawowych, gimnazjów i szkół  



 36 

o charakterze zawodowym - zasadnicze szkoły zawodowe i technika zawodowe, przygotowujące  

uczniów do pracy. Niektóre z tych szkół prowadzą również licea ogólnokształcące i profilowane, 

a także przedszkola. Są to placówki rezydencjalne,  prowadzące równocześnie internaty.  

W ośrodkach takich dzieci i młodzież niewidoma może odbyć edukację i przygotowywać się  do 

pracy, począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum do  szkoły zawodo-

wej lub liceum. Może to być korzystna forma edukacji dla dzieci i młodzieży, która  ma trudno-

ści w nauce  w zwykłej szkole razem z uczniami widzącymi lub nie może znaleźć dla siebie  

odpowiedniej placówki edukacyjnej w systemie integracyjnym w pobliżu swojego miejsca  

zamieszkania. 

Do zasadniczych szkół i techników zawodowych  trafiają w pierwszej kolejności  

absolwenci gimnazjów z  ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i  młodzieży niewido-

mej, którzy kontynuują rozpoczętą naukę w tych placówkach. Zdarza się również, że o naukę  

w nich ubiegają się uczniowie niewidomi, którzy uczęszczali do gimnazjów w systemie integra-

cyjnym. Programy kształcenia zawodowego w tych  placówkach są analogiczne, jak w innych  

placówkach dla uczniów widzących i otrzymują takie same kwalifikacje zawodowe, a więc   

czeladnika czy technika. Różnica polega tylko na tym, że szkoły i technika dla młodzieży  

niewidomej: 

 1. Mają wykwalifikowany personel  -  tyflopedagogów, instruktorów i nauczycieli  

zawodu,  specjalnie przygotowanych do pracy z uczniami z uszkodzonym wzroku. Znają oni  

metodykę  nauczania tych uczniów i  potrafią   stosunkowo łatwo adaptować programy  

nauczania do indywidualnych potrzeb konkretnego ucznia. Personel ten potrafi też lepiej  

zrozumieć potrzeby i problemy uczniów z uszkodzonym wzrokiem. 

 2. Dostosowują proces dydaktyczny do potrzeb uczniów - mniejsze grupy uczniów  

w zajęciach klasowych czy warsztatowych. 

 3. Dysponują specjalnymi pomocami dydaktycznymi, pomocami technicznymi i materia-

łami (podręczniki brajlowskie lub z powiększonym drukiem) dla uczniów  niewidomych i słabo 

widzących. Dzięki temu proces dydaktyczny jest bardziej efektywny. 

4.   Posiadają pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty szkolne dostosowane do potrzeb 

niewidomych uczniów. 
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Wadą ich jest natomiast fakt, że oferta zawodowa jest ograniczona w porównaniu  

z ofertą placówek kształcenia zawodowego dla uczniów widzących. Kierunki kształcenia w tych 

zawodach nie zawsze zaspakajają aspiracje zawodowe młodzieży niewidomej.   

Dzisiaj kładzie się duży nacisk na praktyczne przygotowanie do pracy, a więc na umie-

jętność wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Często bowiem 

osoby niewidome są bardziej teoretycznie przygotowywane do wykonywaniu zawodu, lecz nie 

zawsze potrafią praktycznie wykonywać swoje zadania i obowiązki zawodowe.  W związku  

z tym duże znaczenie ma współpraca placówek  kształcenia i szkolenia zawodowego dla osób 

niewidomych z zakładami pracy w zakresie praktyk zawodowych i stażów uczniów, jak też 

przygotowania do pracy osób niewidomych  w miejscu pracy w formie tzw. szkolenia  

wewnątrzzakładowego. Pracodawcy z jednej strony wyznaczają wymagania i oczekiwania  

w stosunku do kandydatów do zatrudnienia, a z drugiej strony - stwarzają  najlepszą okazję do 

dobrego praktycznego nauczenia się zawodu. Praktyki zawodowe i staże stwarzają możliwość 

bliższego poznania uczniów przez pracodawcę, co może zachęcić go do ich zatrudnienia po  

zakończeniu szkolenia. Stwarza to także możliwość ewentualnego uzupełnienia wiadomości  

i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w takim zakładzie przed ukończeniem szkolenia. 

W ten sposób po jego ukończeniu, absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy  

w tym zakładzie bez konieczności często dłuższego okresu próbnego i adaptacyjnego.   

 

8. Zatrudnienie osób niewidomych 

Zatrudnienie osób niewidomych polega na włączeniu  ich w proces pracy zawodowej, czyli  

w działalność mającą na celu wytwarzanie określonych  dóbr materialnych, intelektualnych,  

kulturalnych lub świadczenie określonych usług dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.  

Zatrudniając te osoby pomnaża się zasoby ludzkie (siłę roboczą) i wykorzystuje się ich zdolności 

i talenty dla rozwoju i jakości życia społeczeństwa, w ten sam sposób, jak czyni się to w stosun-

ku do pełnosprawnych jego członków. Zapewnienie pracy zawodowej osobom niewidomym 

stanowi ukoronowanie często długiego i mozolnego procesu przygotowywania do pracy. Zatrud-

nienie osób niewidomych, podobnie jak poprzednie fazy rehabilitacji zawodowej, ma pewną 
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specyfikę. Oznacza  to, że  występują u nich pewne odrębne i dodatkowe problemy, wynikające 

z ich wzrokowej niepełnosprawności, które nie występują u osób pełnosprawnych. 

 
8.1. Rozwój zatrudnienia osób niewidomych 

Specjalne zakłady pracy – zakłady pracy chronionej  stanowią najstarszą formę  

zatrudnienia osób niewidomych i osób niepełnosprawnych w ogóle. Zaczęły one powstawać już 

na początku XIX wieku i do II wojny światowej stanowiły główną bazę zatrudnienia osób  

z uszkodzonym wzrokiem. Po II wojnie światowej obserwuje się dalszy ich rozwój, pomimo 

tendencji do zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Ten rozwój zwią-

zany był z większym zainteresowaniem się sprawą zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez 

organizacje międzynarodowe, a także poszczególne kraje, które przystąpiły do tworzenia  

systemów, mających na celu rozwiązanie problemu aktywizacji  zawodowej tych osób.   

Odpowiednie zalecenia dotyczące tworzenia specjalnych  zakładów pracy dla osób niepełno-

sprawnych wydała Międzynarodowa Organizacja Pracy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, 

Rada Europy, Unia Europejska
18

. W ślad za tym poszczególne kraje zaczęły wydawać  

odpowiednie przepisy prawne regulujące powstawanie i działalność tych placówek. Specjalne 

zakłady pracy  zaczęły prowadzić nie tylko organizacje pozarządowe, lecz również władze  

administracyjne różnych stopni, a nawet prywatne przedsiębiorstwa. W ten sposób, obok  

otwartego rynku pracy, stopniowo powstawał drugi rynek pracy - rynek pracy chronionej . 

Podobnie jak w innych krajach  szkolenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży niewido-

mej w naszym kraju zaczęła rozwijać się wraz z powstawaniem szkół dla dzieci niewidomych. 

Jak już zaznaczono w poprzednim rozdziale - na terenach polskich pod zaborami zaczęły  

również powstawać  zakłady (szkoły) dla dzieci niewidomych.  Z czasem program nauczania  

w tych placówkach zaczął obejmować również naukę prostych rzemiosł, a mianowicie szczot-

karstwa, koszykarstwa, tkactwa, dziewiarstwa, wyplatania mat, powoźnictwa i muzyki - gry na 

skrzypcach, fortepianie i organach. Dla zdolniejszych uczniów  niewidomych była nauka  

muzyki, masażu i strojenia fortepianów  

                                           
18

 Majewski T.: Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej. Krajowa Izba 

Gospodarczo-Rehabilitacyjna. Warszawa 1999.  
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Wielką rolę w rozwoju zatrudnienia odgrywały powstające wówczas różne organizacje 

społeczne (pozarządowe), działające na rzecz niewidomych. Już w 1864 r. powstało  

w Warszawie Towarzystwo Niewidomych Muzyków, założone przez wychowanków Instytutu 

Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Prowadziło ono biuro pośrednictwa pracy, które 

zajmowało się przyjmowaniem od różnych instytucji (kawiarni, restauracji, szkół tańca) i osób 

prywatnych zamówienia  na dorywczą pracę niewidomych muzyków.  

Po I wojnie światowej w 1923 r. powstaje w Warszawie Zjednoczenie Pracowników 

Niewidomych R.P. Jednym z głównych jego zadań było usamodzielnienie ekonomiczne osób 

niewidomych przez zakładanie warsztatów szczotkarskich, koszykarskich i wytwórni torebek 

papierowych. Od 1929 r. zaczęło ono organizować szkolenie niewidomych masażystów i poma-

gać im w uzyskaniu pracy. W 1921 r. powstaje Polsko-Śląskie Stowarzyszenie Niewidomych  

w Chorzowie. Jednym z jego zadań było popieranie i udzielaniu pomocy osobom niewidomym  

w prowadzeniu własnych warsztatów szczotkarskich, koszykarskich i warsztatów, w których 

wyrabiano  powrozy i maty.  

Specjalny problem stanowili wówczas ociemniali żołnierze, którzy utracili wzrok  

w czasie I wojny światowej. Byli oni przeszkalani na kursach, np. w Zakładzie dla Ciemnych we 

Lwowie, a następnie starano się dla nich znajdować odpowiednie zatrudnienie. Wiele uwagi  

poświęcał zatrudnianiu ociemniałych żołnierzy Związek Stowarzyszeń Ociemniałych Żołnierzy 

P.R. Powstał on  w 1929 r., kiedy  lokalne organizacje zjednoczyły się. Jednym z jego zadań 

były starania o uzyskanie koncesji dla ociemniałych żołnierzy na prowadzenie działalności  

gospodarczej (warsztatów, kiosków, handlu ulicznego), a także gospodarstw rolnych, Starał się 

on także pomagać swoim członkom w uzyskiwaniu środków na ich rozpoczęcie i prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej
19

. 

Dzisiaj zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a więc również 

osób niewidomych, jest zalecane i preferowane we wszystkich krajach. Jest to konsekwentne 

dążenie do realizacji  zasady  integracji zawodowej i społecznej tych osób. Niewidomi kandyda-

ci do zatrudnienia stanowią jednak grupę dość zróżnicowaną pod względem możliwości,  

                                           
19

 Grodecka E.: Historia niewidomych w zarysie. Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1996. 
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problemów i potrzeb zawodowych, a także aspiracji zawodowych. Nie wszyscy mogą uzyskać 

pracę na otwartym rynku pracy. W związku osoby niewidome zatrudniane są: 

1. Na otwartym rynku pracy - w zwykłych  zakładach pracy. W ramach tego rynku  

powstały specjalne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jak zatrudnienie wspomagane 

oraz bardzo korzystna dla niewidomych  telepraca.  

2. W  zakładach pracy chronionej, czyli w specjalnych zakładach pracy dla osób  

niepełnosprawnych. 

3. W formie samozatrudnienia - prowadzenia działalności gospodarczej na własny  

rachunek. 

Te formy zatrudnienia osób niewidomych istnieją dzisiaj prawie we wszystkich krajach 

europejskich i w wielu krajach  pozaeuropejskich, które mają odpowiednie systemy zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych. 

 

8.2. Znaczenie  pracy zawodowej dla osób niewidomych 

 Praca zawodowa ma znaczenie dla większości ludzi. Szczególne znaczenie ma ona  

jednak dla osób niewidomych. Dla wielu z nich  może ona stanowić podstawowy cel i sens  

życia. Decyduje ona bowiem w sposób istotny o jakości ich życia. Praca zawodowa:  

 1.  Stanowi  dla nich  przede wszystkim źródło środków na utrzymanie, co daje im poczucie 

niezależności ekonomicznej. Trzeba zaznaczyć, że koszty ich utrzymania są wyższe niż  

przeciętnej widzącej osoby - muszą one częściej  korzystać z różnych usług innych osób, za  

które muszą płacić. 

2.  Daje im poczucie wartości i pożyteczności społecznej, czyli poczucie włączenia się w  

tworzenie i pomnażanie dóbr  potrzebnych społeczeństwu, którego są członkami; daje to  

poczucie bycia normalnym członkiem społeczeństwa. 

3.   Stwarza warunki do samorealizacji, czyli realizacji swoich celów życiowych i aspiracji 

zawodowych, a dzięki temu do osiągnięcia odpowiedniego  statusu zawodowego  i  społecznego. 

  4. Stanowi wypełnienie czasu wolnego, którego zwykle mają dużo w przypadku  

pozostawania bez pracy, a którego nie zawsze potrafią racjonalnie zagospodarować.  
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Z tych też względów każda osoba niewidoma, pragnąca pracować, powinna mieć możli-

wość uzyskania pracy dostosowanej do jej psychofizycznych możliwości i uzyskanych  

kwalifikacji zawodowych. 

 

8.3. Zatrudnienie osób niewidomych na otwartym rynku pracy 

Przez zatrudnienie w zwykłych zakładach pracy rozumie się zatrudnienie ich w zakładach 

produkcyjnych, usługowych, rolnictwie i różnych urzędach. Zatrudnienie na otwartym rynku 

pracy jest wyrazem społeczeństwa  rzeczywistej integracji społecznej osób niewidomych,  

traktowania w ten sam sposób,  jak innych członków społeczeństwa. 

W poszczególnych krajach można spotkać dwa rodzaje systemów  zatrudnienia osób  

niepełnosprawnych. Pierwszy z nich, historycznie starszy, to system kwotowy. Polega on na 

prawnym ustalaniu procentowego wskaźnika (kwoty) zatrudnienia pracowników niepełnospraw-

nych w zwykłych zakładach pracy w stosunku do całej załogi. Zwykle wskaźnik taki dotyczy 

zakładów zatrudniających większą liczbę pracowników. Osoby niewidome  zatrudniane są  

w ramach tych ogólnych kwot. Systemy tego rodzaju istnieją przede wszystkim w krajach  

europejskich oraz w niektórych krajach pozaeuropejskich. Wysokość tego wskaźnika jest różna 

w poszczególnych krajach. U nas jest to 6% w stosunku do całej załogi w zakładach zatrudniają-

cych 25 i więcej pracowników. W  systemach kwotowych  przyjmuje się  z reguły określone 

sankcje finansowe, w przypadku nie osiągnięcia tego wskaźnika przez zakład pracy. 

W innych krajach istnieją systemy oparte na prawie każdego człowieka do pracy oraz na 

zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu. Przyjmuje się w nich, że osoby niepełnosprawne mają 

prawo do pracy i powinny być zatrudniane  zgodnie z ich możliwościami i kwalifikacjami, 

awansowane i wynagradzane, tak samo jak osoby pełnosprawne. Natomiast wszelkiego rodzaju 

zachowania pracodawców dyskryminujące osoby niepełnosprawne w przyjmowaniu do pracy,  

w zatrudnianiu i awansowaniu są nielegalne i podlegają określonym sankcjom. Takie systemy 

przyjęły kraje skandynawskie i Stany Zjednoczone A.P.  

W ramach tych systemów istnieje kilka form zatrudnienia osób z uszkodzonym wzrokiem 

na otwartym rynku pracy. Wiele z nich  ubiega się o pracę na takich samych warunkach,  

jak kandydaci normalnie widzący, a więc na warunkach konkurencyjnych. Pracodawcy  
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wybierają ich,  biorąc pod uwagę ich kwalifikacje i  doświadczenie zawodowe oraz ewentualnie 

inne czynniki ważne dla nich, ignorując ich niepełnosprawność wzrokową. Zatrudnienie nastę-

puje wówczas na takich samych zasadach, jak pracownika pełnosprawnego, a więc obowiązuje 

ten sam zakres obowiązków i zadań zawodowych oraz takie samo wynagrodzenie i inne świad-

czenia. W tym przypadku mogą wchodzić w grę jedynie pewne przywileje, wynikające  

z  ogólnych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, obowiązujących  w  danym  kraju,  

np. skrócony czas pracy, wydłużony urlop, praca tylko w czasie dnia itp.  

Drugą grupę stanowią niewidomi kandydaci do zatrudnienia, którzy mogą być zatrudnie-

ni na warunkach konkurencyjnych, lecz wymagają większego lub mniejszego przystosowania 

miejsca i stanowiska pracy. Ma ono umożliwić im  względnie normalne w nim funkcjonowanie  

i wykonywanie swoich obowiązków i zadań zawodowych. 

 Jeszcze inna grupa osób niewidomych, to pracownicy, którzy wymagają znacznej  

pomocy w początkowym okresie zatrudnienia, aby dobrze przystosować się do pracy na  

konkretnym stanowisku pracy i funkcjonować w fizycznych i społecznym środowisku zakładu 

pracy. Takie osoby kwalifikują się do tzw. zatrudnienia wspomaganego.  

Ostatnią grupę tworzą osoby niewidome, dla których najkorzystniejszą formą jest  

zatrudnienie w specjalnych warunkach, czyli w zakładach pracy chronionej.  

 

8.4.  Zatrudnianie wspomagane osób niewidomych 

Zatrudnienie wspomagane jest to specjalna forma zatrudnienia osób z umiarkowanym  

i znacznym stopniem niepełnosprawności w zwykłych zakładach pracy przy zapewnieniu  

potrzebnego wsparcia przez tzw.  trenera pracy lub asystenta pracy (job coach). Osoby takie  

mają szczególne problemy ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia oraz w adaptacji  

społeczno-zawodowej w początkowym okresie zatrudnienia Do grupy tej należy  również   wiele 

osób niewidomych. Ogólnie mówiąc rola trenera pracy polega na znalezieniu odpowiedniego 

pracodawcy oraz udzielaniu nowo zatrudnionemu pracownikowi  pomocy w przystosowaniu się 

do wykonywania obowiązków i zadań zawodowych (ewentualne szkolenie w potrzebnym  

zakresie), w przystosowaniu stanowiska i miejsca pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej  

i w przystosowaniu do społecznego środowiska pracy. Pomoc ta jest stopniowo  redukowana  
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w miarę usamodzielniania się  pracownika i wykonywania zadań zawodowych, zgodnie  

z oczekiwaniami pracodawcy
20

. 

Zatrudnienie wspomagane zaczęło rozwijać się w Stanach Zjednoczonych A.P. pod 

 koniec 80. lat ubiegłego wieku w wyniku krytyki zakładów pracy chronionej. Następnie zaczęło 

stopniowo przenikać do krajów europejskich, a także do krajów pozaeuropejskich. U nas duże 

osiągnięcia w zakresie zatrudnienia wspomaganego ma Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Upośledzonych Umysłowo, któremu udało się przy tej metody zatrudnić setki osób  

z niepełnosprawnością intelektualną  w zwykłych zakładach pracy. 

Proces zatrudnienia wspomaganego osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy, w tym  

także osoby niewidomej, składa się kilku etapów. Etaty te są następujące: 

 1. Ocena stopnia ogólnego zrehabilitowania, przygotowania i kwalifikacji zawodowych 

oraz ustalenie indywidualnego planu działania, zgodnie z potrzebami  danej osoby.  

 2. Znalezienie pracodawcy, który byłby chętny do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. 

Oczywiście nie jest to zadanie łatwe, gdyż postawy większości  pracodawców są  negatywne 

wobec przyjmowania osób niepełnosprawnych do pracy. Łatwiej znaleźć pracodawcę, który ma 

już pozytywne doświadczenia z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.  

         3. Przeanalizowanie stanowisk pracy w danych zakładzie pracy, pod kątem możliwości 

zatrudnienia danej osoby i wybranie takiego stanowiska, które najbardziej odpowiada  

możliwościom i kwalifikacjom danej osoby. 

        4. Dokonanie ewentualnych adaptacji stanowiska i miejsca pracy dla potrzeb danej  

osoby. 

        5. Rozpoczęcie pracy wraz z trenerem pracy. Zwykle osoba taka wpierw przyjmowana 

jest na staż lub na przeszkolenie. 

        6. Dalsze interesowanie się niepełnosprawnym pracownikiem i udzielanie pomocy  

w rozwiązywaniu powstałych problemów zawodowych. Polega to na okresowych kontaktach  

z pracodawcą i pracownikiem. W ten sposób obaj partnerzy mają świadomość, że w przypadku 

                                           
20
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wystąpienia pewnych problemów istnieje zawsze ktoś, kto może przyjść im z profesjonalną  

pomocą
21

.    

 Nie wszyscy kandydaci obejmowani tą formą zatrudnienia wymagają tak szerokiego 

zakresu usług wspierających. Świadczą je różni specjaliści – psycholog, doradca zawodowy  

i oczywiście trener pracy. Szczególna rola przypada temu ostatniemu. Świadczy swoje usługi 

nowozatrudnionemu pracownikowi w zakładzie pracy oraz współpracuje z pracodawcą  

w rozwiązaniu wszystkich ewentualnych problemów związanych z jego zatrudnieniem.  

 

8.5. Telepraca dla osób niewidomych 

Telepraca - praca w domu, nazywana dawniej  pracą nakładczą lub chałupnictwem, była 

przez wiele lat uważana za jedną z form zatrudnienia chronionego osób niepełnosprawnych. 

Obejmowano nią były osoby, które z różnych powodów nie mogły pracować w otwartych czy 

chronionych zakładach pracy, w których obowiązywały ścisłe rygory co do miejsca i czasu  

wykonywania pracy. W ostatnich latach formie tej przywraca się jej znaczenie jako jednej z form  

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Nie jest to tradycyjna praca chałupnicza polegająca na wykonywania  

prostej i nieskomplikowanej pracy manualnej. Jest to praca, wykonywana przy pomocy nowo-

czesnego sprzętu elektronicznego  (komputer, telefon, fax, poczta elektroniczna, Internet) poza  

zakładem, dla którego praca ta jest wykonywana, zwłaszcza w domu pracownika. Pracami  

takimi mogą być: wprowadzanie danych do komputera, przepisywanie i edycja tekstów, pisanie 

sprawozdań i opracowywanie analiz, prowadzenie księgowości, pisanie tłumaczeń itp.
22

.  Mogą 

to być wszelkiego rodzaju prace, które nie wymagają obecności w zakładzie pracy,  

a komunikacja z pracodawcą i współpracownikami odbywa się przy pomocy urządzeń  

telekomunikacyjnych. Nie wyklucza to możliwości okresowych konsultacji na miejscu  

w zakładzie pracy. 
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   Toni Aston
23

, angielski specjalista do spraw rehabilitacji zawodowej osób niewidomych  

uważa, że tego rodzaju praca może być także jedną z opcji zatrudnienia dla osób niewidomych, 

chociaż nie jest to łatwa opcja. Wymaga ona wygodnego i dobrze wyposażonego stanowiska 

pracy w domu, wysokich umiejętności zawodowych, umiejętności posługiwania się technikami 

komputerowymi i telekomunikacyjnymi, umiejętności organizowania sobie pracy, kontrolowania 

jej przebiegu, wysokiej samodyscypliny i wysokich  umiejętności komunikowania się z innymi 

ludźmi. Zwykle wymaga ona również wyższego wykształcenia. Dla wielu osób niewidomych  

może okazać się ona dobrym rozwiązaniem problemu aktywności zawodowej, szczególnie tych, 

które mają trudności z codziennym dojazdem do zakładu pracy, względnie obowiązki domowe 

nie pozwalają im opuszczać rodzinę na wiele godzin, np. dla kobiet mających dzieci lub opieku-

jących się obłożnie chorym członkiem rodziny.  Tego rodzaju praca dla wielu osób niewidomych  

może również  stanowić źródło satysfakcji i środków do życia, chociaż, ze społecznego punktu 

widzenia, jest to jednak praca skazująca na izolację. Nie należy jednak z niej rezygnować jako  

z jednej z form zatrudnienia osób niewidomych.  

 

8.6. Postawy pracodawców wobec zatrudnienia osób niewidomych 

 Właściwe postawy pracodawców stanowią bardzo ważny czynnik w stwarzaniu  

możliwości zatrudnienia i w walce z bezrobociem wśród osób niewidomych. Właściwa postawa 

powinna charakteryzować się tym, że pracodawca bierze pod uwagę  kwalifikacje i doświadcze-

nie zawodowe kandydata do zatrudnienia, nie przywiązując większej uwagi do jego niepełno-

sprawności wzrokowej. Tego rodzaju podejście pracodawcy jest jedynie słuszne i prawidłowe 

oraz powinno być powszechne. Zasadę tę najlepiej ujęto w polityce zatrudnieniowej osób  

niepełnosprawnych w Danii, która brzmi: Wpierw człowiek, następnie kwalifikacje zawodowe  

i na końcu niepełnosprawność
24

.  
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 Niestety postawy pracodawców są na ogół bardzo nieprzychylne wobec  zatrudniania 

osób niewidomych i nie tylko niewidomych. Są one wyrazem błędnych przekonań o niezdolno-

ści lub niepełnej zdolności i niższej  wartości  pracownika  niewidomego. W związku z tym  

wielu  pracodawców  wykazuje niechęć do zatrudniania takich osób. Obawy pracodawców  

dotyczą często takich spraw, jak: zachowanie bezpieczeństwa pracy, trudności w adaptacji do 

fizycznego i społecznego środowiska pracy, konieczność poniesienia dodatkowych kosztów 

związanych z zatrudnianiem pracownika z uszkodzonym wzrokiem,  gorsze pod względem   

ilościowym  i jakościowym wyniki pracy. Pracodawcy nie zawsze mają też zaufanie do kwalifi-

kacji zawodowych osób niewidomych, a zwłaszcza jeśli były one szkolone w specjalnych ośrod-

kach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, a nie w zwykłych placówkach szkolenia zawodowego  

razem z osobami normalnie widzącymi.  

Z reguły  przyczyną niewłaściwych postaw jest brak znajomości możliwości  

zawodowych osób niewidomych. Rzadko docierają do nich informacje, że osoba niewidoma  jest 

ministrem, dyrektorem, profesorem wyższej uczelni, tłumaczem itp. Pracodawcy zwykle patrzą 

bardziej na aspekt medyczny - na brak lub poważne uszkodzenie wzroku u kandydata do  

zatrudnienia, a nie na jego funkcjonalne możliwości.  

  Wiele państw podejmuje  już  działania, mające na celu zmianę  postaw wobec zatrud-

nienia osób niepełnosprawnych w ogóle, a tym samym osób niewidomych. W państwach  

członkowskich Unii Europejskiej duże znaczenie przywiązuje się do włączania społecznych 

partnerów - organizacji pracodawców i związków zawodowych w sprawy  zawodowe  osób  

niepełnosprawnych. Przede wszystkim są oni zapraszani i włączani w różne ciała doradcze dla 

ministrów odpowiedzialnych za  te sprawy, a którzy kształtują politykę zatrudnienia.  

Najważniejszą jednak sprawą jest zmiana postaw pracodawców wobec zatrudnienia osób  

niepełnosprawnych. Okazuje się bowiem, że nie wszystko można  załatwić zaleceniami  

i nakazami lub regulacjami prawnymi. W związku z tym w ostatnim okresie dużo mówi się   

dobrych praktykach (good practices) w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i kodeksach  

dobrych  praktyk  dla pracodawców. Uważa się, że uregulowania prawne trzeba wzmocnić  

środkami etyczno-moralnymi i dobrymi obyczajami. Chcąc zachęcić państwa członkowskie do 

podejmowania odpowiednich akcji Komisja Europejska wydała w 1999 r. odpowiednią broszurę 
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pt. Kompendium dobrej praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
25

, pokazujące  

przykłady dobrych praktyk w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Obecnie szerokie akcje 

uświadamiające, podejmowane przez organizacje pracodawców, mają miejsce we Francji,  

Hiszpanii, Irlandii, Portugalii Szwecji, Wielkiej Brytanii. Przejawiają się one w organizowania 

odpowiednich zebrań i spotkań pracodawców oraz wydawaniu dla nich odpowiednich publikacji 

(broszur), mówiących o możliwościach zawodowych osób niepełnosprawnych oraz zawierają-

cych przykłady dobrych praktyk w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W niektórych  

państwach pracodawcy są szczególnie honorowani za zatrudnianie osób niepełnosprawnych  

w formie przyznawania im odpowiednich dyplomów, statuetek i prawa do wykorzystywania 

odpowiedniego logo w korespondencji i reklamach (Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania).  

Najwięcej jednak mogą zrobić w wymiarze zmiany postaw profesjonaliści, którzy zajmu-

ją się zatrudnianiem osób niewidomych. To oni mogą w sposób kompetentny przekazać  

informacje o możliwościach zawodowych osób z uszkodzonym wzrokiem i przekonać praco-

dawcę do przyjęcia ich do pracy. Jednak później sam pracownik musi  swoją pracą i zachowa-

niem się w sytuacjach zawodowych  potwierdzić, że to co oni mówili jest prawdą. Szczególnie 

jest to istotne dla pracodawców, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. W związku z tym nie można kierować do takich pracodawców osób, które  

z góry wiadomo, że się nie sprawdzą się  lub będą sprawiać wiele problemów pracodawcy.   

 

8.7.  Zatrudnienie osób niewidomych w zakładach pracy chronionej 

Powodem tworzenia zakładów pracy chronionej  jest fakt, że nie wszystkie osoby   

niewidome kwalifikują się do zatrudnienia w otwartych zakładach pracy. Stanowią one często 

dla nich jedyne możliwe miejsce zatrudnienia. Pracując w nich uzyskują one status pracowniczy 

i prawo do  świadczeń pracowniczych. 

Zakłady pracy chronionej  to przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, stwarzające 

warunki do pracy osobom, które z powodu stopnia niepełnosprawności nie mogą uzyskać  
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zatrudnienia w  zwykłych  warunkach  na  otwartym  rynku pracy. Specyfika tych zakładów  

polega na:  

 1. Odpowiednio dobranym profilu i technologii produkcji lub usług. 

 2.  Przystosowaniu  stanowisk  i  miejsca  pracy do potrzeb zatrudnionych w nich  osób 

niepełnosprawnych. 

 3. Dobrych warunkach pracy, nie powodujących pogłębiania się niepełnosprawności.  

Dotyczy to właściwego  oświetlenia, poziomu hałasu, temperatury, zapylenia itp. 

 4. Zapewnieniu   nadzoru zawodowego  i niezbędnej  pomocy  personelu,  który może 

rekrutować się także z osób niepełnosprawnych. 

 5. Zapewnieniu odpowiedniej usług medycznych,  rehabilitacyjnych i socjalnych. Usługi 

te mają zapewnić pracownikom tych zakładów zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych  

i wynikających z niepełnosprawności. Dotyczy to także uzupełnienia pewnych braków w zakre-

sie rehabilitacji podstawowej
26

.  

 Na  ogół  pierwszym  i  zasadniczym  celem  specjalnych zakładów  pracy  jest stwarza-

nie osobom niepełnosprawnym warunków do pracy  zarobkowej. Jeśli chodzi o szkolenie  

zawodowe w tych, to dotychczas ukierunkowane było ono  na  przygotowanie  pracowników do 

wykonywania zadań  w tych zakładach. W ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej kładzie 

się duży nacisk na szkolenie zawodowe w tych zakładach, którego celem jest podnoszenie kwali-

fikacji zawodowych pracowników niepełnosprawnych, pod kątem przygotowania ich do  

przejścia do pracy na otwartym rynku. Jest to wynikiem prowadzonej od początku lat 80-tych 

krytyki, zarzucającej zakładom pracy chronionej, że są gettami osób niepełnosprawnych, co jest 

sprzeczne z zasadą zawodowej i społecznej integracji. Ponadto zarzuca się im, że nie stwarzają 

warunków do rozwoju zawodowego zatrudnionych pracowników (do dokształcania się i awansu) 

oraz że  wynagrodzenie nie jest porównywalne z wynagrodzeniem w zwykłych zakładach pracy. 

Inny zarzut, to ich deficytowość i konieczność subsydiowania ich. 

 Zatrudnienie osób niewidomych w  zakładach pracy chronionej,  z zawodowego punktu 

widzenia, jest z pewnością mniej korzystne. Z drugiej jednak strony gwarantuje większe bezpie-
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czeństwo pracy. Ponadto  organizacja pracy oraz wymagania i oczekiwania pracodawcy 

uwzględniają  możliwości pracowników z uszkodzonym wzrokiem. 

 Filip Chazal , przewodniczący Komisji do Spraw Rehabilitacji, Szkolenia Zawodowego  

i Zatrudnienia Europejskiej Unii Niewidomych, w podsumowaniu na Konferencji  w Paryżu  

w 2003 r., poświęconej tematowi: Jak mogą organizacje niewidomych i instytucje działające na 

ich rzecz wspierać zatrudnianie osób z uszkodzonym wzrokiem? stwierdził, że nie wolno zapomi-

nać o specjalnych zakładach pracy dla osób niewidomych. Mają one w dalszym ciągu znaczną 

rolę do odegrania. Wielu niewidomych, zwłaszcza z dodatkowymi niepełnosprawnościami  

i schorzeniami, ma i będzie miało trudności z uzyskaniem pracy na otwartym rynku nawet przy 

zapewnieniu asystenta zawodowego. Z pewnością nie uda się w najbliższych latach zapewnić 

wszystkim osobom niewidomych pracy w systemie integracyjnym. 

 

8.8. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez osoby niewidome. 

Trzecią formą zatrudnienia osób niewidomych jest prowadzenie  działalności gospodarczej na 

własny rachunek, czyli samozatrudnienie. Korzyści z tej formy zatrudnienia dla osób  

niewidomych  polegają na tym, że mogą one: 

 otwierać zakłady pracy, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i przygotowaniem, 

 prowadzić działalność w tych zakładach w takim zakresie, który będzie odpowiadać ich 

indywidualnym możliwościom, 

 stosunkowo łatwo przystosować sobie stanowisko i miejsce pracy w swoim zakładzie 

pracy, 

 wyposażyć swój zakład w potrzebny sprzęt i pomoce techniczne, niezbędny  

do wykonywania zadań  zawodowych. 

 Większość krajów europejskich posiada odpowiednie systemy wspierania  

merytorycznego i finansowego  niewidomych, podejmujących własną działalność  

gospodarczą.  

Na przykład w  Finlandii natomiast prowadzone są  specjalne kursy przygotowujące  

do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Są one organizowane przez ośrodek  
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szkoleniowo-rehabilitacyjny - Arla Instytut w Espoo koło Helsinek
27

. Proces samozatrudnienia 

składa się trzech etapów, a mianowicie: 

 1. Odpowiednie przeszkolenie, które obejmuje takie sprawy, jak prowadzenie i zarządza-

nie przedsiębiorstwem - marketing, sprawy finansowe, prace biurowe itp. Na tym etapie ustala 

się również rodzaj działalności gospodarczej - business plan, aby dalsze szkolenie prowadzić pod 

kątem jego realizacji. W miarę możliwości organizuje się praktykę zawodową w podobnym 

prywatnym przedsiębiorstwie, aby osoba niewidoma lub słabo widząca w sposób praktyczny 

zapoznała się z wymaganiami tej formy zatrudnienia. 

        2. Najtrudniejszy jest drugi etap, czyli przejście od szkolenia do własnego zakładu pracy. 

Szczególnie trudny jest okres załatwiania wszelkich formalności i przejścia przez różne 

 procedury biurokratyczne. Zwykłe osoba niewidoma czy słabo widząca wymaga w tym  

względzie odpowiedniej pomocy. Inną sprawą jest pozyskanie odpowiedniego lokalu i potrzeb-

nego sprzętu. Wiąże się to z negocjacjami z odpowiednimi urzędami, celem uzyskania  

odpowiedniego wsparcia finansowego. Czasami Instytut udostępnia absolwentom swój lokal  

i sprzęt w początkowym okresie, tworząc tzw. business inkubatory. Zwykle jest to okres do 

jednego roku, w czasie którego powinien uzyskać odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić 

swoje przedsiębiorstwo poza Instytutem. 

 3.  Instytut w dalszym ciągu udziela pomocy i wsparcia swoim absolwentom, w formie 

konsultacji, starania się o subsydia na zakup sprzętu i materiałów, krótkotrwałych szkoleń  

uzupełniających oraz tworzenia sieci pracodawców niewidomych i słabo widzących  prowadzą-

cych takie same zakłady pracy. W tym ostatnim wypadku chodzi o wzajemne wspieranie się  

i wymianę zawodowych doświadczeń. 

Praktycznie w każdym kraju istnieją dzisiaj osoby niewidome, które prowadzą różnego 

rodzaju zakłady pracy produkcyjne, usługowe, handlowe itp. Jest wśród nich wielu rzemieślni-

ków, prowadzących małe zakłady usługowe, jak np. warsztat naprawy rowerów, wyrób  

i naprawa mebli z wikliny. Bardzo często spotyka się prywatne gabinet masażu prowadzone 
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przez osoby niewidome i słabo widzące. Do nierzadkich przykładów należy także prowadzenie 

prywatnych gospodarstw rolnych i hodowlanych. Również u nas osoby niewidome własne  

firmy  

 

 9. Adaptacja społeczno-zawodowa pracownika niewidomego w zakładzie pracy  

Pracownik niewidomy może ponadto potrzebować  w początkowym okresie zatrudnienia 

większego zainteresowania się ze strony pracowników bezpośrednio nadzorujących jego pracę. 

Chodzi tutaj o udzielenie jemu pomocy we włączeniu się w funkcjonowanie zakładu pracy  

i w realizację jego zadań. Pomoc ta powinna przejawiać się w szczególności  w:  

1. Dokładnym zapoznaniu pracownika z zakresem zadań i obowiązków zawodowych. 

Zwykłe nowy pracownik wymaga pewnego okresu na zapoznanie się i wykonywanie zadań  

zawodowych. W przypadku stwierdzenia pewnych braków w tym zakresie, należałoby dokonać 

uzupełnień w ramach szkolenia na stanowisku pracy. 

 2. Szczegółowym zapoznaniu pracownika niewidomego z zakładem pracy, z lokalizacją 

różnych pomieszczeń i urządzeń, np. biura dyrektora zakładu, kierownika działu, magazynów, 

łazienki, szatni, a także stanowisk pracy innych pracowników, szaf, regałów itp. Powinno to  

polegać  na zaprowadzeniu go do tych pomieszczeń, pozwolenie jemu na bezpośrednie dotykowe 

zapoznanie się z tymi urządzeniami oraz na objaśnieniu jemu, jakie jest ich przeznaczenie i jak 

najprościej do nich trafić. W procesie zapoznawania pracownika z zakładem pracy trzeba zwracać 

uwagę na wszystkie istotne elementy miejsca pracy oraz wszystkie ważne przedmioty znajdujące 

się w nim. Pracownik niewidomy nie ma bowiem możliwości wzrokowego ich spontanicznego 

zauważenia. W ten sposób  wytworzy on sobie szczegółową mentalną mapę zakładu, która będzie 

zawierać istotne punkty orientacyjne (określone przedmioty o stałej lokalizacji). Taka mapa   

pozwala jemu następnie  swobodnie poruszać się w zakładzie. W celu wykrycia ewentualnych 

przeszkód na drodze, pracownik niewidomy chodzi zwykle z lekko wysuniętymi  do przodu  

rękoma lub ze specjalną białą laską.  

3. Zapoznaniu go z zespołem pracowniczym, a szczególnie z pracownikami, z którymi bę-

dzie on bezpośrednio współpracował i miał częsty kontakt. Powinien on mieć możliwość poroz-

mawiania z nimi, usłyszenia od nich pytań i uwag oraz możliwość udzielenia im odpowiedzi  
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i wyjaśnień co do wspólnej pracy. Chodzi o to, aby od samego początku wyjaśnić wszelkie  

wątpliwości i ułożyć dobre  stosunki i warunki współpracy. 
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  II. DOBRE PRAKTYKI  - METODOLOGIA PRACY Z OSOBAMI  NIEWIDOMYMI 

 

1. Co należy rozumieć przez dobre praktyki ? 

Przez dobre praktyki należy rozumieć metodologię, czyli sposób pracy z osobą  

niewidomą, mający na celu  przygotowanie jej do pracy zawodowej oraz uzyskanie przez nią 

trwałego zatrudnienia. Stanowi ono ostateczny cel i ukoronowanie całego  procesu aktywizacji  

zawodowej osoby niewidomej. Z uwagi na specjalne problemy zawodowe osoby niewidome 

potrzebują niejednokrotnie stosownego wsparcia w osiągnięciu tego celu. Wsparcie  w procesie 

aktywizacji zawodowej osób niewidomych obejmuje szeroki zakres różnorodnych usług, jak 

pomoc w ocenie własnych możliwości zawodowych, udzielanie różnych porad, nie tylko  zawo-

dowych, instruktaż w zakresie opanowania różnych umiejętności istotnych w zawodowym funk-

cjonowaniu, przystosowanie miejsca i stanowiska pracy do potrzeb pracownika niewidomego, 

wsparcie psychologiczne jak aktywizowanie i motywowanie do aktywności zawodowej itp.  

Dobre praktyki można więc określić jako  sprawdzony i efektywny sposób pracy z osobą 

niewidomą kończący się trwałym jej zatrudnieniem.  

 

2. Etapy wspierającej pracy z osobą niewidomą 

W wspierającej pracy z osobą niewidomą, mającą na celu  jej aktywizację zawodową, 

można wyodrębnić następujące etapy: 

1. Rekrutacja osoby niewidomej pragnącej podjąć  pracę zawodową.  

2. Ustalenie indywidualnej diagnozy zawodowej w oparciu o ocenę możliwości (potencjału) 

zawodowych kandydata do zatrudnienia. 

3. Przygotowanie indywidualnego planu działań i indywidualnej ścieżki zawodowej na  

podstawie  diagnozy zawodowej. 

4. Rozwój umiejętności społecznych potrzebnych do  funkcjonowania w sytuacjach  

zawodowych. 

5. Wsparcie w rozwiązaniu ewentualnych problemów psychicznych związanych  

z niepełnosprawnością wzroku. 

6. Rozwój umiejętności zawodowych – szkolenie zawodowe.  
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7. Znalezienie właściwego pracodawcy, wyrażającego gotowość zatrudnienia osoby  

niewidomej. Ewentualnie przyjęcie jej na staż, szkolenie wewnątrzzakładowe,  

zatrudnienie próbne na określony czas.  

8. Wybór stanowiska pracy i ustalanie zakresu zadań zawodowych dla pracownika  

niewidomego.  

9. Pomoc kandydatowi w przygotowaniu wszystkich potrzebnych do zatrudnienia  

dokumentów. 

10.  Asystowanie przy przeprowadzanej przez pracodawcę rozmowie kwalifikacyjnej  

z kandydatem.  

11.  Pomoc przy sporządzeniu umowy o pracy i określeniu warunków, szkolenia zawodowe-

go, stażu, próbnego lub stałego zatrudnienia. 

12.  Pomoc w adaptacji zawodowej – w wypełnianiu zadań zawodowych i obowiązków  

zawodowych na stanowisku w zakładzie pracy. 

13.  Pomoc w adaptacji do fizycznego środowiska pracy.  Doradztwo i pomoc przy adaptacji 

stanowiska i miejsca pracy do potrzeb pracownika niewidomego.  

14.  Pomoc przy adaptacji do społecznego środowiska pracy. Udzielanie wyjaśnień i porad 

współpracownikom co do współdziałania z pracownikiem niewidomym  oraz pomoc  

w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych między nimi.  

15.  Asystowanie pracownikowi przy jego pracy przez określony okres czasu aż do momentu 

uzyskania pełnej samodzielności zawodowej. 

16.  Dalsze interesowanie się niewidomym pracownikiem w formie okresowych kontaktów  

z pracodawcą i pracownikiem oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ewentualnie 

powstałych problemów zawodowych. Ma ono na celu trwałe utrzymanie pracownika   

w zatrudnieniu i przeciwdziałanie ewentualnemu zwolnieniu go z pracy.  

Jest to optymalny model postępowania, uwzględniający szeroki zakres usług wspierających.  

W zależności od problemów i potrzeb konkretnej osoby można podejść do niego selektywnie, 

uwzględniając tylko te usługi, które  są jej potrzebne i niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonego 

celu.  Inny zakres usług będą potrzebować absolwenci, którzy ukończyli odpowiednie placówki 
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edukacyjne i uzyskały już kwalifikacje, a inne – osoby nie zrehabilitowane i nie posiadające 

kwalifikacji zawodowych.    

 

3. Rekrutacja osób niewidomych do zatrudnienia 

W rozwiązaniu problemu aktywizacji zawodowej osób niewidomych istotna jest  

rekrutacja osób, które chcą pracować i osiągnąć odpowiedni status zawodowy i społeczny.  

Nie mniej ważnym  jest dotarcie do tych osób, które mogłyby pracować i osiągnąć lepszą  

sytuację życiową, a którzy z różnych przyczyn nie podejmują żadnych działań w tym kierunku.  

Ogólnie mówiąc są dwa sposoby poszukiwania pracy: 

1. Aktywny – samodzielny bez pomocy specjalistycznych instytucji lub specjalistów, jak 

analizowanie ogłoszeń dotyczących poszukiwania pracowników i bezpośrednie zwracanie się 

do zakładów pracy, angażowanie krewnych lub znajomych w poszukiwanie pracy. 

2. Zwracanie się do odpowiedniej instytucji rynku pracy lub organizacji, świadczącej 

usługi z zakresu pośrednictwa pracy, z prośbą o znalezienie odpowiedniej pracy i  pracodawcy. 

Są to na ogół osoby mające określone problemy zawodowe, których sami nie potrafią rozwiązać 

i potrzebują wsparcia odpowiedniej instytucji lub specjalistów zajmujących się aktywizacją  

zawodową osób niepełnosprawnych. W tym przypadku instytucja (specjalista) taka jest  

pośrednikiem między osobą poszukującą pracy a pracodawcą. 

Wśród osób niewidomych potrzebujących lub poszukujących wsparcia w  aktywacji  

zawodowej są przede wszystkim:  

1. Absolwenci specjalnych szkół zawodowych dla młodzieży niewidomej, którzy uzyska-

li formalne kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu i wyrażają gotowość podjęcia 

zatrudnienia. 

2. Absolwenci różnych szkół ogólnodostępnych, w tym także wyższych uczelni, którzy 

uzyskali formalne kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu i chcą w nim pracować. 

 3. Dorosłe osoby  niewidome, w wieku aktywności zawodowej, posiadające odpowied-

nie kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, lecz pozostające przez 

dłuższy okres bierne zawodowo. Są to osoby bezrobotne, których dzisiaj mamy w naszym kraju 

bardzo dużo.  
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 4. Dorosłe osoby  niewidome w wieku aktywności zawodowej, nie posiadające  

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, pozostające przez dłuższy okres bierne 

zawodowo, lecz  pragnące pracować.  

 5. Osoby, które na skutek różnych przyczyn stały się ociemniałymi w wieku aktywności 

zawodowej i utraciły możliwość kontynuowania dotychczasowego zatrudnienia, lecz chcą  nadal  

być aktywne zawodowo. 

Trudniejsza jest sprawa z tymi, którzy mogliby pracować, lecz nie wiedzą, że takie  

możliwości istnieją. Są wśród nich również tacy, którzy pomimo młodego wieku nie chcą  

pracować. Ci wymagają odpowiedniej pracy nad przekonaniem ich o wartości pracy zawodowej 

dla sytuacji życiowej człowieka. 

 Najlepszym źródłem rekrutacji osób niewidomych dla celów aktywizacji zawodowej jest 

Polski Związek Niewidomych, który ma rozeznanie i informacje o sytuacji życiowej swoich 

członkach i innych osobach niewidomych. Jeśli chodzi o absolwentów, to najlepsze rozeznanie 

w tym celu mają palcówki, w których młodzież ta się uczyła.  

Biorąc pod uwagę specjalne potrzeby zawodowe i zakres potrzebnego wsparcia  wśród 

niewidomych kandydatów do zatrudnienia  można wyróżnić: 

1. Osoby niewidome, które mogą być zatrudnione na warunkach konkurencyjnych,  

a więc na takich samych, jak każdy inny pracownik. Oznacza to, że mogą one wykonywać taki 

sam zakres zadań zawodowych, jak pracownicy sprawni bez specjalnych  zmian i modyfikacji, 

ani specjalnego  wsparcia. 

 2. Osoby niewidome, które mogą również być zatrudnione na warunkach konkurencyj-

nych, pod warunkiem że zapewni się im pewne przystosowanie stanowiska pracy. 

 3. Osoby niewidome, które wymagają dobrania dla nich odpowiedniego stanowiska 

pracy i zadań zawodowych, np. wykonywanie tylko niektórych zadań przewidzianych na tym 

stanowisku. Mogą one także  wymagać   przystosowania stanowiska i miejsca pracy. 

4. Osoby niewidome, które nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych i często 

żadnego doświadczenia zawodowego. Potrzebują one określonego czasu na  przyuczenie się do 

wykonywania zadań zawodowych w zakładzie pracy oraz pomocy i wsparcia innego pracowni-

ka, pracującego okresowo razem z pracownikiem niewidomym. Jest to przedstawione w części I 



 57 

zatrudnienie wspomagane i trener pracy. Mogą one również wymagać przystosowania  

stanowiska pracy.  

Jak wynika z przedstawionej analizy – wśród niewidomych kandydatów do zatrudnienia  

istnieje duża różnorodność. Wskazuje ona na konieczność indywidualnej oceny zawodowej  

każdego z kandydatów do zatrudnienia oraz  ustalenia ich problemów i potrzeb zawodowych.  

 

4. Opracowanie indywidualnej diagnozy osoby niewidomej. 

Jak już zaznaczono w  poprzednim rozdziale - wśród niewidomych,  pragnących  

pracować, są osoby, które dotychczas nie pracowały i nie mają  żadnych kwalifikacji i doświad-

czenia zawodowego. Dla tych osób istotna jest ocena ich możliwości zawodowych – zdolności 

do pracy oraz możliwości (kompetencji) społecznych, istotnych dla funkcjonowania 

w sytuacjach zawodowych. Wyniki takiej oceny mają istotne znaczenie dla ustalenia diagnozy  

zawodowej, a następnie podjęcia odpowiedniej decyzji zawodowej. 

 

4.1. Ocena zawodowych i społecznych możliwości osoby niewidomej. 

 Ocena dla celów aktywizacji zawodowej  powinna  być kompleksowa, czyli odejmować 

wszystkie istotne cechy (właściwości) osoby  niewidomej, decydujące o  jej potencjale zawodo-

wym, a więc cechy biologiczne, psychiczne i społeczne. Powinni ją dokonywać następujący spe-

cjaliści: lekarz lub lekarze specjaliści (w  miarę  potrzeby),  psycholog, tyflopedagog,  doradca 

zawodowy, trener pracy, pośrednik pracy i  inni  w  miarę  potrzeby. Na podstawie przeprowa-

dzonych badań powinna być  ustalona diagnoza zawodowa. Powinna ona zawierać opis  

możliwości zawodowych osoby  niewidomej oraz problemów i potrzeb zawodowych,  ustalić 

najbardziej  wskazany  kierunek  szkolenia lub kształcenia zawodowego, formę zatrudnienia,  

a także wskazania co do rodzaju i zakresu potrzebnego wsparcia.  

 Ocena zawodowa osoby niewidomej powinna rozpoczynać się od wywiadu społecznego, 

w wyniku którego ustala się jej dane personalne, jak: 

 imię i nazwisko,  

 wiek,  
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 stan cywilny i stan rodzinny, 

  miejsce zamieszkania i jego ogólna charakterystyka - duże miasto, miasteczko, wieś,  

a także teren przemysłowy, rolniczy itp., 

 wykształcenie ogólne i zawodowe. 

Zebrane w ten sposób dane służą jako podstawowe informacje o osobie badanej innym  

specjalistom włączonym w proces oceny zdolności do pracy.  

  Inni specjaliści powinni natomiast oceniać i ustalać  następujące cechy osoby badanej: 

1. Lekarz okulista i  ewentualnie inni lekarze w zakresie medycznej oceny: 

 Aktualny stan wzroku, czyli zakres i stopień uszkodzenia poszczególnych funkcji 

wzrokowych i możliwości wzrokowego funkcjonowania w sytuacjach  

zawodowych. Może to być całkowita utrata wzroku lub zachowany wzrok  

szczątkowy.  

 Przyczyny uszkodzenia wzroku  -  schorzenia lub urazy, które je spowodowały.  

 Przewidywany stan wzroku - pogorszenie lub polepszenie w przypadku osoby 

szczątkowo widzącej.  

 Ewentualne dodatkowe niepełnosprawności i schorzenia, określone w diagnozach 

innych specjalistów. 

 Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia odpowiedniego szkolenia, kształcenia 

zawodowego i zatrudnienia z okulistycznego punktu widzenia.  

Wyniki badań w tym zakresie powinny być określone w diagnozie i prognozie  lekarza okulisty  

i ewentualnie innych lekarzy. 

2. Psycholog (tyflopsycholog) w zakresie psychologicznej oceny: 

    Ogólny poziom umysłowy (inteligencja). 

    Sprawność manualną. 

    Specjalne zdolności i uzdolnienia. 

    Zainteresowania i preferencje zawodowe. 

    Motywacja do pracy i rehabilitacji zawodowej. 
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    Problemy psychologiczne - poziom adaptacji psychicznej do swojej wzrokowej 

niepełnosprawności i ewentualnie inne problemy psychiczne. 

3. Tyflopedagog w zakresie możliwości  społecznego funkcjonowania: 

 Umiejętność samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,  

szczególnie czynności samoobsługowych. 

 Umiejętność samodzielnego poruszania się, np. przy pomocy białej laski  

i korzystania ze środków komunikacji - samodzielny dojazd do pracy. 

 Umiejętność współpracy i  współdziałania z innymi osobami. 

 Stosunek członków rodziny do aktywizacji zawodowej jej niewidomego członka.  

4. Doradca zawodowy w zakresie oceny zawodowej:  

W zasadzie doradca zawodowy korzysta z wyników badań i ustalonych diagnoz przez  

innych specjalistów dla ustalenia formy przygotowania osoby badanej do pracy zawodowej,  

czyli do opracowania indywidualnego planu działań i indywidualnej ścieżki zawodowej. Często 

jednak wykonuje on sam pewne zadania jak wywiad społeczny lub badania psychologiczne.  

Jednak  w przypadku osób ociemniałych – ocena ta powinna obejmować ponadto: 

 Dotychczasowe wykształcenie ogólne i  zawodowe (kwalifikacje zawodowe). 

 Rodzaj dotychczas wykonywanej pracy i doświadczenie zawodowe – okres czasu  

pracy na różnych stanowiskach. 

 Możliwości wykorzystania dotychczasowych kwalifikacji i doświadczenia zawo-

dowego dla przygotowania się do pracy zawodowej w nowym zawodzie lub na  

innym stanowisku pracy. 

 Najlepsza forma przekwalifikowania – uzyskania nowych kwalifikacji  

zawodowych. 

 Najkorzystniejsza forma zatrudnienia -  otwarty rynek pracy lub zakład pracy  

chronionej. 

Każdy z wymienionych specjalistów sporządza diagnozę w zakresie swoich kompetencji.  
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4.2. Ustalanie ostatecznej diagnozy zawodowej 

Diagnozy poszczególnych specjalistów powinny stanowić podstawę do ustalenia  

ostatecznej  diagnozy zawodowej. Powinna ona zawierać: 

1. Opis możliwości zawodowy - ocenę zdolności  lub  niezdolności do pracy  

zarobkowej osoby niewidomej. 

2. Opis problemów i potrzeb zawodowych. 

3. Najbardziej wskazany  kierunek  i forma szkolenia lub kształcenia zawodowego. 

4. Zalecenia dotyczące dodatkowych usług z zakresu  rehabilitacji psychicznej  

i społecznej. 

5. Najbardziej wskazany rodzaj  i  forma  zatrudnienia  (zwykły  zakład pracy,  

zakład pracy chronionej, telepraca).  

6. Wskazania co do rodzaju i zakresu wsparcia w początkowym okresie  

zatrudnienia. 

7. Zalecenia dotyczące  sprzętu technicznego i rehabilitacyjnego o charakterze  

kompensacyjnym. 

8. Zalecane warunki pracy (praca dzienna, w pomieszczeniach zamkniętych,  dobrze  

ogrzanych,  o  normalnym poziomie natężenia  hałasu). 

9. Ewentualnie inne zalecenia, które mogą służyć lepszemu przygotowaniu się do 

pracy lub wykonywaniu pracy zawodowej. 

Ta ostateczna kompleksowa diagnoza powinna stanowić podstawę do opracowania   

indywidualnego planu działań i indywidualnej ścieżki zawodowej osoby niewidomej. 

 

5. Opracowanie indywidualnego planu działania i indywidualnej ścieżki zawodowej 

dla osoby niewidomej 

Opracowanie indywidualnego planu działań i indywidualnej ścieżki zawodowej należy 

do zadań doradcy zawodowego. Jak sama nazwa wskazuje, powinien on zawierać działania,  

jakie planuje się podjąć dla aktywizacji zawodowej konkretnej osoby niewidomej, a także etapy, 

w jakich będą one realizowane. Doradca zawodowy powinien go opracować  wspólnie z osobą 

niewidomą, która będzie miała  możliwość ustosunkowania się do dokonanej oceny swoich  
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możliwości i potrzeb zawodowych oraz przedstawienia własnego  poglądu na swoje przyszłe 

życie zawodowe. Natomiast doradca zawodowy będzie mógł udzielać jej pomocy i sugestii  

co do optymalnego wyboru działań i ich realizacji (poradnictwo zawodowe).  

Podstawę do wspólnego  opracowania indywidualnego planu działania i indywidualnej 

ścieżki zawodowej powinna stanowić ostateczna diagnoza zawodowa ustalona przez zespół  

oceniający.   

Indywidualny plan działania i indywidualnej ścieżki zawodowej powinien zawierać: 

1. Ogólną charakterystykę osoby niewidomej w oparciu o ostateczną diagnozę zawodową. 

2. Cel zawodowy, który zamierza się osiągnąć, np. zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub  

w określonym zakładzie pracy.  

3. Proponowane działania dla osiągnięcia celu. W zależności od potrzeb może to być:  

 Skierowanie na warsztaty aktywizacji zawodowej, dla wypracowania potrzebnych  

umiejętności zawodowych istotnych dla funkcjonowania zawodowego. 

 Skierowanie na warsztaty rehabilitacji społecznej dla wypracowania umiejętności samodziel-

nego funkcjonowania w sytuacjach życiowych (czynności życia codziennego i samodzielne 

poruszanie się w przestrzeni) oraz potrzebnych kompetencji społecznych istotnych dla  

funkcjonowania w społecznym środowisku pracy. 

 Indywidualne konsultacje z psychologiem dla rozwiązania pewnych psychicznych problemów 

związanych z niepełnosprawnością wzroku lub warsztatu psychologicznego.   

 Skierowanie na odpowiednie przygotowanie do pracy, jak kurs zawodowy, szkolenie  

w zakładzie pracy, staż zawodowy.   

 W przypadku osób, które są gotowe od razu do zatrudnienia - poszukiwanie odpowiedniego 

zakładu pracy – odpowiedniego stanowiska pracy i pracodawcy, który będzie gotowy  

zatrudnić osobę niewidomą.  

4. Ustalenie potrzebnego sprzętu technicznego i rehabilitacyjnego o charakterze kompensacyj-

nym, niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia i zatrudnienia.   
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5. Ustalenie instytucji,  organizacji i osób/specjalistów, z którymi należałoby współpracować  

i uzyskać pomoc w realizacji nakreślonego celu, np. powiatowy urząd pracy, hufce pracy, 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 

Indywidualny plan działania i indywidualna ścieżka zawodowa powinna być w pełni  

zaakceptowana przez osobę niewidomą. Jest to podstawowa zasada, że osoba niepełnosprawna 

sama decyduje o wyborze zawodu i o swojej karierze zawodowej. W ten sposób będzie ona zmo-

tywowana i również odpowiedzialna za jego pełną realizację. 

Plan ten i podejmowane działania  mogą być różne z zależności od indywidualnej  

sytuacji oraz  potrzeb zawodowych konkretnej osoby niewidomej. Z pewnością będą się one 

różnić w zakresie i rodzaju wparcia dla różnych kategorii osób niewidomych. Inne będą   

w stosunku do absolwentów różnych placówek edukacyjnych, inne w stosunku do dorosłych 

niewidomych nie posiadających kwalifikacji doświadczenia zawodowego,  a jeszcze inne  

w stosunku do osób ociemniałych.  

Rola  doradcy  zawodowego  nie  kończy  się   na  udzielaniu  porady zawodowej oraz 

wspólnym  opracowaniu indywidualnego planu działań i indywidualnej ścieżki zawodowej .  

Do jego zadań należy  także  kierowanie, pomaganie i nadzorowanie  jego realizacji oraz  

ewentualna jego  korekta, jeśli taka potrzeba zaistnieje.  

Realizacja planu działań i indywidualnej ścieżki zawodowej wymagać będzie od doradcy 

zawodowego i innych specjalistów włączonych w proces aktywizacji zawodowej podjęcia  

szeregu działań oraz udzielenia stosownego wparcia niewidomemu kandydatowi do  

zatrudnienia. Może to przyjąć  formę: 

1. Udzielania indywidualnej porady, instruktaż itp. 

2. Skierowania na odpowiednie zajęcia grupowe. 

3. Nawiązanie i ułatwienie kontaktów z odpowiednią placówką szkolenia lub kształcenia  

zawodowego, jeśli podstawowym problemem zawodowym okazało się   niedostateczne  

przygotowanie zawodowe. 

4. Nawiązania i ułatwienia kontaktu z pośrednikiem pracy powiatowego urzędu pracy, jeśli  

podstawowym problemem zawodowym jest znalezienie odpowiedniego miejsca pracy. 
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5. Udzielenia pomocy w zaprojektowaniu adaptacji stanowiska i miejsca pracy oraz uzyskanie 

odpowiednich pomocy technicznych o charakterze rehabilitacyjnym, ułatwiającym lub  

umożliwiających wykonywanie zadań zawodowych. 

6. Udzielenia pomocy w adaptacji do społecznego środowiska pracy, zwłaszcza w początkowym 

okresie zatrudnienia. Obejmuje ona zapoznanie, współdziałanie i kontakty personalne  

z  kierownictwem zakładu i  współpracownikami oraz pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych 

społecznych problemów związanych z zatrudnieniem. 

 Doradca zawodowy powinien interesować się swoim niewidomym klientem do momen-

tu, kiedy będzie w pełni przekonany, że  jego klient potrafi  samodzielnie funkcjonować 

i z powodzeniem wykonuje swoje zadania ucznia czy pracownika.  

 

6. Poszukiwanie pracodawcy dla osoby niewidomej 

Po ustaleniu planu działania i ścieżki kariery zawodowej, w którym określono możliwo-

ści zawodowe i potrzeby niewidomego kandydata do zatrudnienia, należy przystąpić do  

znalezienia odpowiedniego pracodawcy i zakładu pracy, w którym będzie odpowiednie stanowi-

sko pracy i w którym będzie można ustalić dla niej odpowiedni zakres zadań zawodowych.  

Jest to ważne zadanie dla pracownika, którego zadaniem są kontakty z pracodawcami.  

Pracownik taki (pośrednik pracy w powiatowych urzędach pracy) musi mieć dobrą znajomość 

rynku pracy na terenie swojego działania. W tym celu  powinien on nawiązywać kontakt z pra-

codawcami ze swojego terenu i stworzyć bazę potencjalnych pracodawców i zakładów pracy, 

które mają możliwości  i wyrażają gotowość do przyjęcia na staż, na szkolenie wewnątrzzakła-

dowe lub do zatrudnienia osób niewidomych. W ten sposób stworzy on sobie rynek pracy dla 

osób niewidomych na danym terenie. Będą to również zakłady, z którymi pracownik ten będzie 

mógł współpracować stałe, a nie tylko dla jednorazowego uzyskania odpowiedniego stanowiska 

pracy dla konkretnej osoby.  

Istnieje kilka sposobów  tworzenie bazy potencjalnych pracodawców. 

1. Nawiązanie kontaktu z powiatowymi urzędami pracy, które mają najlepsze rozeznanie  

w zakresie istniejących na ich terenie zakładów pracy i ich branż - rodzaj produkcji  
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czy świadczonych usług. Lista takich zakładów może posłużyć do wstępnej selekcji, biorąc 

pod uwagę możliwość zatrudnienia w nich pracowników niewidomych.  

2. Wysyłanie  do wyselekcjonowanych zakładów pracy listów informujący o swojej działalno-

ści na rzecz aktywizacji zawodowej osób niewidomych i zaprosić je do współpracy. Jeśli 

pracodawca zareaguje pozytywnie powinno ustalić się  termin spotkania, celem omówienia 

szczegółów. Taką samą funkcję mogą spełniać rozsyłane specjalnie do tego celu przygoto-

wane ulotki informacyjne. Celem takiego spotkania powinno być bliższe zapoznanie się  

z zakładem pracy i zapoznanie pracodawcy z problemem zatrudnienia osoby niewidomej 

oraz zakresem pomocy, jakiej może on uzyskać, w przypadku przyjęcia jej do pracy.  

W odpowiednim momencie pracownik  powinien poprosić o możliwość zwiedzenia zakładu  

i bezpośrednie zapoznanie się z pracą, warunkami, załogą itp. 

3. Można także bezpośrednio zadzwonić do zakładu pracy i przedstawić swoją ofertę pomocy 

w uzyskaniu odpowiednich pracowników, z zaznaczeniem, że będą to kandydaci niewidomi. 

Równocześnie powinien podkreślić, że organizacja, którą reprezentuje, udzieli pomocy  

w rozwiązaniu wszystkich problemów wynikających z przyjęcia pracownika niepełno-

sprawnego do pracy. W tym przypadku dobrze jest uprzednio zorientować się, kto jest  

w tym zakładzie najbardziej kompetentny do przedłożenia takiej oferty.  

4. Dla pracodawców, którzy wyrażą zainteresowanie zatrudnieniem osób niewidomych lub 

przyjęciem na staż, można też organizować spotkania kilku pracodawców i omówić na nich 

tę sprawę  w sposób bardziej szczegółowy.  

Pracownik zajmujący się zatrudnianiem osób niewidomych  powinien mieć bazę  

potencjalnych pracodawców, z której w razie potrzeby powinien korzystać. Lista takich  

pracodawców powinna  zawierać następujące informacje: 

1. Nazwa i adres zakładu. 

2. Wielkość zakładu – liczba pracowników.. 

3. Typ zakładu pracy: zakład produkcyjny, zakład  usługowy, administracja państwowa, 

samorządowa. 

4. Rodzaj stanowisk pracy. 

5. System naboru pracowników. 
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6. Dotychczasowe doświadczenia zakładu w zatrudnianiu pracowników niepełnospraw-

nych; liczba aktualnie i dawniej zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. 

7. Doświadczenia zakładu w przystosowywaniu stanowisk pracy dla potrzeb  

pracowników niepełnosprawnych. 

8. Nazwisko osoby kontaktowej.    

W bazie potencjalnych pracodawców powinny znajdować się także charakterystyki sta-

nowisk pracy, na których ewentualnie mogliby pracować osoby niewidome. Powinny ona  

zawierać następujące informacje:  

1. Wykaz czynności i zadań występujących przy wykonywaniu danego zawodu lub pracy 

na danym stanowisku. 

2. Wykaz maszyn i  urządzeń, stanowiących techniczne uzbrojenie stanowiska pracy. 

3. Pozycję  przy  wykonywaniu  pracy -  praca połączona z częstą  zmianą  miejsca  pracy,  

praca  w  pozycji stojącej lub siedzącej. 

4. Warunki pracy, np. praca w pomieszczeniach wilgotnych, w niskiej temperaturze,  praca 

za zewnątrz. 

5. Wymagana  sprawność  funkcjonalna  zmysłów, np. dobry wzrok, słuch itp. 

6. Wymagana umiejętność dobrego komunikowania się z innymi osobami.  

7. Wymagana  sprawność  manualna, np. praca  precyzyjna, posługiwanie się  precyzyjnymi  

narzędziami. 

8. Wymagana sprawność intelektualna, a więc normalny rozwój umysłowy i poziom  

inteligencji. 

9. Wymagane cechy osobowości, jak np. systematyczność, dokładność, umiejętność    

organizowania pracy, umiejętność współpracy z innymi itp. 

10.  Informacje  dotyczące   charakteru  pracy - indywidualna lub  zbiorowa. 

11.  Wymagane przygotowanie do pracy - wykształcenie ogólne, zawodowe i kwalifikacje;  

możliwość szkolenia wewnątrzzakładowego. 
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12.  Wymagane doświadczenie   zawodowe,  tzn.  czy  może wykonywać tę pracę  absolwent  

bezpośrednio  po  ukończeniu  szkoły. 

13.  Możliwości  adaptacji  stanowiska pracy do  potrzeb  osób niewidomych. 

14.  Możliwości  zatrudnienia  (łatwość  uzyskania pracy) i awansu, 

15.  Przeciętne wynagrodzenie, 

Znalezienie odpowiedniego pracodawcy i zakładu pracy dla pracownika niewidomego 

nie jest zadaniem łatwym. U pracodawców występują zwykle lęki przed ewentualnymi  

trudnościami związanymi z zatrudnianiem osób niewidomych. W związku z tym w pierwszym 

kontaktach z pracodawcami należy dość dokładnie i przystępnie przedstawić system wspierania  

i mocno zaakcentować, że pracodawca otrzyma niezbędną pomoc w rozwiązaniu wszystkich 

problemów, które mogą ewentualnie pojawić się.  

Łatwiej jest znaleźć pracodawców dla osób niewidomych, którzy mają już pozytywne 

doświadczenia w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zwykle są oni bardziej otwarci na próby 

zatrudnienia innych osób niepełnosprawnych.  

 

7. Ustalenie zakresu zadań zawodowych  

Znalazłszy odpowiedni zakład pracy lub zakłady pracy i przychylnych pracodawców  

należy przystąpić do dobrania dla osoby niewidomej odpowiedniego stanowiska pracy i zakresu 

zadań zawodowych. Wymaga to dokonania analizy różnych stanowisk pracy. W wyniku takiej 

analizy można wyselekcjonować stanowiska, na którym kandydat do zatrudnienia mógłby  

ewentualnie pracować. Następny etap to bardziej szczegółowa analiza konkretnego stanowiska 

pracy, która powinna uwzględniać: 

1. Rodzaj i liczba zadań zawodowych: 

 praca ograniczająca się do jednego lub bardzo małej liczny zadań, 

 praca składająca się z wielu i różnych zadań, 

 praca polegająca na rutynowym wykonywaniu zadań przez dłuższy okres czasu, 

 praca polegająca na zmiennym wykonywaniu zadań.   
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2.  Umiejętności i wiedzę – kwalifikacje zawodowe, potrzebne do ich wykonywania. 

3. Stosowane narzędzia,  urządzenia, materiały. 

4. Regulamin pracy, czyli wymagane formy zachowania się w czasie wykonywania zadań  

zawodowych.  

5. Praca indywidualna bez specjalnych kontaktów z innymi pracownikami, lub praca w zespole 

wymagająca współpracy z innymi pracownikami. 

6. Warunki fizyczne w pomieszczeniach. 

Analiza ta powinna być dokonana przez doradcę zawodowego przy współudziale  

przedstawicieli zakładu pracy. Powinna ona polegać na: 

1. Obserwacji innych pracowników, wykonujących pracę na danym stanowisku. 

2. Zapoznaniu się z charakterystyką stanowiska pracy, jeśli zakład pracy ma tego rodzaju opis. 

3. Wywiadzie lub rozmowie z kierownictwem zakładu i z kierownikiem działu, któremu  

podlega to stanowisko, celem poznania ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do przyszłego 

pracownika. 

4. Wywiadzie lub rozmowie z pracownikami, którzy pracują na takim samym lub podobnym 

stanowisku pracy, celem poznania problemów, jakie występują lub mogą wystąpić w czasie 

pracy na takim stanowisku. 

5. Wywiadzie i rozmowie ze współpracownikami, celem poznania ich opinii na temat  

współpracy z kolegą niewidomym.  

W wyniku takiej analizy ustala się dla kandydata do zatrudnienia przy jego współudziale: 

1. Zakres zadań zawodowych. Może to być: 

 Pełen zakres zadań, przewidzianych dla danego stanowiska. 

 Wybór tylko niektórych zadań. Pozostałe zadania wykonuje inny pracownik. 

 Kompilacja zadań z kilku stanowiska pracy. 

Zwykle na początek ustala się niższy poziom wydajności pracy z perspektywą  

stopniowego jego zwiększania. 

2. Rozkład i czas pracy pracownika niewidomego. 
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3. Potrzebną adaptację fizycznego środowiska pracy, czyli stanowiska i miejsca   

pracy, zgodnie z potrzebami pracownika.  

Z punktu widzenia pracownika niewidomego są to sprawy dość istotne, aby pracę i jej 

warunki dostosować do jej możliwości i potrzeb. Dla pracodawców może to jednak stanowić 

pewien problem. Na ogół niechętnie zgadzają się oni na zmiany i modyfikację dotychczasowej 

organizacji pracy w swoim zakładzie. 

 

8. Przystosowanie miejsca i stanowiska pracy do potrzeb pracownika niewidomego 

  Jak już zaznaczono – dla niektórych pracowników niewidomych adaptacja fizycznego 

środowiska pracy do ich potrzeb jest warunkiem efektywnego, bezpiecznego i komfortowego 

wykonywania ich zadań zawodowych. Może ono obejmować: 

1. Miejsce pracy, czyli wszystkie pomieszczenia i przestrzeń, w której pracownik wykonuje 

swoje zadania zawodowe, a więc może to być biuro, hala produkcyjna, podwórze, magazyny, 

place będące częścią zakładu pracy itp. 

2. Stanowisko pracy, na którym on pracuje, a więc biurko, warsztat (stół roboczy, stół  

montażowy), maszyna, krzesło, fotel, szafki, regały  itp. 

Przystosowanie miejsca i stanowiska pracy polega na ich zmianie lub modyfikacji, zgodnie 

z potrzebami pracownika  niewidomego i zasadami ergonomii rehabilitacyjnej. Jest ono  

konieczne, aby pracownik niewidomy  mógł dobrze funkcjonować, szybko i bezkolizyjnie  

poruszać się po zakładzie pracy  i  wykonywać zadania zawodowe  na  możliwie normalnym  

poziomie, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Jest to więc sprawa bardzo ważna dla pracow-

ników z uszkodzonym wzrokiem.  Sprawa ta jest dosyć kłopotliwa dla pracodawców, gdyż  

z jednej strony nie zawsze wiedzą jak to zrobić, a z drugiej strony -  pociąga ona za sobą  pewne 

dodatkowe koszty. W związku z tym dla rozwiązania tego problemu wymagają oni   

odpowiedniego doradztwa i pomocy.   

Przystosowanie miejsca i stanowiska pracy  musi mieć charakter indywidualny, a więc 

uwzględniać ograniczenia funkcjonalne konkretnego pracownika i maksymalnie je  

kompensować (wyrównywać). W związku z tym wszystkie dokonywane modyfikacje i zmiany 

powinny być konsultowane z zainteresowanym pracownikiem. Potrzeby pracownika niewido-
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mego w zakresie  przystosowania miejsca i stanowiska pracy wynikają przede wszystkim  

z braku wzrokowej orientacji w przestrzeni, w której się znajduje i wykonuje swoje zadania za-

wodowe. Osoba niewidoma, ze względu na brak wzroku,  musi orientować się w przestrzeni 

głównie przy pomocy zmysłu słuchu i dotyku zlokalizowanego w rękach (dłonie i palce)  

i stopach. W dużej otwartej przestrzeni posługuje się ona długą białą laską, dzięki której  

otrzymuje informacje dotykowe o tym, że jest ona wolna lub że znajdują się w niej określone 

przeszkody, uniemożliwiające bezpieczne poruszanie się. Ponadto wykorzystuje w tym celu 

wszelkiego  rodzaju sygnały dźwiękowe, występujące w danej przestrzeni, które wskazują na 

istnienie w niej określonego zjawiska, np. zbliżającej się innej osoby, nadjeżdżającego pojazdu, 

pracującej maszyny itp. Natomiast w przestrzeni zamkniętej, zwłaszcza dobrze znanej, osoba 

niewidoma zwykle nie posługuje się laską, lecz orientuje się głównie przy pomocy informacji 

dotykowych, odbieranych przy pomocy lekko wysuniętych rąk.   

Jeżeli chodzi o przystosowanie miejsca pracy, to  w pierwszej kolejności pracownik  

niewidomy potrzebuje informacji dotyczących otworów wejściowych (drzwi) do budynku  

zakładu pracy i stopni prowadzących do niego, korytarzy, ciągów (ścieżek) komunikacyjnych  

w jego wnętrzu, klatek schodowych i dojść do różnych pomieszczeń i wind. Dla zapewnienia 

odpowiedniej informacji niewidomemu pracownikowi dotyczących tych miejsc w budynku  

proponuje się zastosowanie sygnałów dźwiękowych przez zamontowanie przy nich  generatorów 

dźwięku, które wydawałyby odpowiednie sygnały dźwiękowe. Mogą one być podłączone do 

obwodu włączającego i wyłączającego światło oświetlające dane miejsce
28

. Generatory takie 

powinny być zamontowanych w miejscach, w których pracownik niewidomy ma trudności w ich 

lokalizowaniu oraz w miejscach wskazujących na pewne przeszkody. Przede wszystkim są one 

potrzebne w bardzo dużych obiektach, a więc przed drzwiami wejściowymi, klatkami  

schodowymi czy podestami. W mniejszych budynkach po krótkim przeszkoleniu w zakresie 

topografii zakładu pracy pracownik niewidomy potrafi bezbłędnie lokalizować drzwi wejściowe, 
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ścieżki komunikacyjne, klatkę schodową, podesty mogące stanowić dla niego pewne zagrożenie 

itp.  

Jeśli chodzi o ciągi komunikacyjne (korytarze),  to ułatwieniem dla pracownika niewi-

domego może być zróżnicowana faktura podłogi, która będzie wyczuwalna przy pomocy stóp, 

np. podłoga drewniana, różnego rodzaju wykładziny, chodniki itp. Zróżnicowanie to umożliwi 

orientację w zakładzie pracy i pozwoli na lokalizację poszczególnych jego pomieszczeń waż-

nych dla niego, np. biuro dyrektora zakładu pracy, kierownika działu, współpracowników, po-

mieszczenia sanitarne itp. Szczególnie ważne jest zróżnicowanie faktury przed wejściem na 

klatkę schodową, na podesty, do windy. Jest rzeczą zrozumiałą, że nie wolno pozostawiać na 

ścieżkach komunikacyjnych żadnych przedmiotów, które nie zauważone, mogą stanowić  

zagrożenie dla pracownika niewidomego.  

W początkowym okresie zatrudnienia pracownik niewidomy może również wymagać 

oznaczeń rożnych pomieszczeń dla łatwiejszego ich identyfikowania. W takim przypadku  

oznakowania dotykowe można  umieszczać w pobliżu klamki drzwi. Można stosować dwa  

rodzaje oznaczeń. Pierwszy to napisy brajlowskie na taśmie lub folii samoprzylepnej, które  

pracownik niewidomy może sam przygotować. Drugi sposób to zastosowanie odpowiednich 

symboli w postaci figur geometrycznych, zrobionych z kartonu lub innego materiału,  

przyklejonych do drzwi
29

. Muszą one być odpowiednio grube,  aby były dotykowo wyczuwalne.  

Jeśli chodzi o windę w budynku wielokondygnacyjnym, to wewnętrzna tabliczka  

z przyciskami, oznaczającymi poszczególne kondygnacje, powinna mieć również oznaczenia  

brajlowskie (odpowiednie cyfry brajlowskie), aby pracownik niewidomy mógł,  bez narażania 

się na pomyłkę, wybrać odpowiedni przycisk. Można również zainstalować w niej odpowiednie 

urządzenie (głośnik) do informowania o  piętrze w momencie, gdy zbliża się do niego.  

W miarę potrzeby można też oznaczać klatkę schodową przez umieszczenie odpowied-

niego symbolu dotykowego na początku i na końcu poręczy, np. jeden wypukły punkt dla  

pierwszego piętra, dwa - dla drugiego piętra itd. 

                                           
29

 Maj W.: Ocena i adaptacja miejsca pracy dla osoby niewidomej, w: AWARE Europe:  Poradnik pracodawcy 

osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa 2000.   
 



 71 

Jeśli chodzi o stanowisko pracy, to zwykle znajduje się ono w odpowiednim pomieszcze-

niu (pokoju, większej czy mniejszej hali). Powinno to być pomieszczenie stosunkowo ciche, aby 

pracownik niewidomy mógł łatwo korzystać z wszystkich znaczących dźwiękowych sygnałów, 

występujących w jego najbliższym otoczeniu. One zapewniają bowiem orientację przestrzenną - 

informacje, kto się znajduje i co się dzieje w otoczeniu. Stanowisko pracy powinno być tak  

zlokalizowane, aby było łatwo dostępne. Zwykle powinna być pozostawiona większa przestrzeń 

wokół niego, aby pracownik niewidomy miał dużo swobody w poruszaniu się. Podobnie Inn 

meble i urządzenia powinny być tak zlokalizowane, aby pozostawiały wyraźne ścieżki  

komunikacyjne
30

.   

Jeśli w pokoju lub hali jest kilku pracowników, to ścieżki komunikacyjne muszą być 

zawsze wolne. Nie wolno zostawiać żadnych przygodnych przedmiotów, wysuniętych krzeseł na 

miejscu przeznaczonym do poruszania się bez uprzedzenia o tym pracownika niewidomego.  

Nie spodziewając się takiego przedmiotu może on łatwo ulec wypadkowi, wpadając na niego. 

Stanowisko pracy pracownika niewidomego -  płaszczyzna biurka, stołu roboczego  

powinna być odpowiednio duża, aby mógł on swobodnie rozłożyć wszystkie potrzebne  

narzędzia, materiały i inne przedmioty, wygodnie wykonywać  swoje zadania zawodowe oraz 

zachować pełną orientację i kontrolę nad przebiegiem wykonywanej pracy. Zwykle powinna to 

być płaszczyzna większa niż w przypadku pracownika widzącego, gdyż może on mieć specjalny  

dodatkowy sprzęt i pomoce techniczne używane przez pracowników niewidomych. Ponadto 

płaszczyzna, na której on  pracuje, powinna być obramowana płaską listwą wystającą ponad nią 

nie więcej niż 3 cm . Dotyczy to krawędzi górnej i obu krawędzi bocznych. Ma to na celu  

ułatwienie jemu orientację na stanowisku pracy i zapobieżenie zsunięciu na podłogę różnych 

przedmiotów, używanych przez niego w czasie pracy.  

 W zależności od potrzeb niewidomy pracownik powinien mieć własną szafę, szafkę,  

regał z półkami, gdzie miałby wszystkie swoje potrzebne do pracy przedmioty i materiały.  

W nich mógłby  lokalizować je, według swoich zasad, które pozwolą jemu na stosunkowo łatwe 
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ich odszukanie. Powinny one być zlokalizowane w pobliżu jego stałego stanowiska pracy, aby 

nie musiał zbyt daleko do nich chodzić.  

Pewien problem może wystąpić z urządzeniami do wspólnego użytku z innymi pracow-

nikami (widzącymi). Przechowywane tam przedmioty i materiały powinny mieć stałe miejsca  

i raz zabrane powinny na nie wracać. Pozostawienie ich w innym miejscu może sprawić  

niewidomemu pracownikowi wiele trudności z ich odszukaniem. Zasada ta powinna obowiązy-

wać zarówno pracownika niewidomego jak też pracowników widzących. Dla ułatwienia lokali-

zacji tych przedmiotów i materiałów poszczególne półki i szuflady mogą być oznakowane  

odpowiednimi symbolami brajlowskimi, wykonanymi przez samego pracownika niewidomego. 

Dotyczy to również oznaczeń  różnych dokumentów (teczek, segregatorów).  Nie powinny one 

specjalnie przeszkadzać innym pracownikom, którzy z nich korzystają. Dla przechowywania 

różnych małych przedmiotów, jak np. spinaczy, zszywek pracownik niewidomy powinien mieć 

małe pojemniczki, najlepiej o różnych wielkościach. Szczególnie stanowisko montażowe wyma-

ga specjalnej organizacji dla zapewnienia pracownikowi niewidomemu dobrej orientacji i lokali-

zację potrzebnych elementów.  Zwykle jest to konieczność zamontowania odpowiednich  

przegródek, półeczek i pojemników dla różnych materiałów i narzędzi. 

 Dzisiaj wiele osób niewidomych pracuje na stanowiskach, których ważnym narzędziem 

pracy  jest komputer z całym zestawem sprzętu adaptacyjnego. Składa się on również z większej 

liczby elementów (dodatkowo skaner, drukarka brajlowska) niż komputer dla pracownika  

widzącego. Wymaga więc on dodatkowej powierzchni lub specjalnego stolika komputerowego.   

Niezbędny element stanowiska pracy stanowi siedzisko.  Krzesło lub fotel powinien być 

dla pracownika niewidomego, podobnie jak dla pracownika widzącego, odpowiednio dobrany, 

według zasad ergonomicznych, aby zapewnić jemu wygodne siedzenie i swobodne wykonywa-

nie pracy. Siedzenie i wykonywanie pracy w niewygodnej pozycji powoduje przemęczenie  

odpowiednich partii komórek i całego organizmu. Zbyt wysokie siedzisko uniemożliwia  

prawidłowe krwioobieg w kończynach dolnych. Zmuszając  pracownika na nieprawidłową  

postawę w czasie wykonywania pracy naraża się go na dodatkowe uszkodzenia organizmu, 

szczególnie kręgosłupa i kończyn dolnych. Bardzo wskazanym  dla pracownika niewidomego 
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jest fotel poruszający się (na kółkach), który  umożliwi jemu swobodne przesuwanie się  

i przybliżanie się do poszczególnych elementów stanowiska pracy.       

 

9. Pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej pracownika niewidomego w zakładzie 

pracy 

Zapewnienie pracy i skierowanie osoby niewidomej do zakładu pracy nie rozwiązuje 

jeszcze problemu jej zatrudnienia.  Adaptacja (przystosowanie) społeczno-zawodowa w począt-

kowy okresie zatrudnienia stanowi czwarty i ostatni etap rehabilitacji zawodowej. Od jego  

pomyślnego przebiegu zależy w znacznym stopniu utrzymanie się pracownika w zatrudnieniu  

i dalszy przebieg jego kariery zawodowej. 

Jak już zaznaczono - istnieje dość liczna grupa pracowników niewidomych, którzy  

wymagają znacznego wsparcia i  pomocy w początkowym okresie zatrudnienia. Dla nich jest to 

warunek przystosowania się do pracy na konkretnym stanowisku pracy i samodzielnego  funk-

cjonowania w fizycznych i społecznym środowisku zakładu pracy. Jak już podkreślono  

w Części I.9. - niewidomy pracownik, rozpoczynający pracę w określonym zakładzie, staje 

przed wieloma  problemami, a mianowicie z koniecznością bezwzrokowego zapoznania się z: 

1. Zadaniami i obowiązkami określonymi przez pracodawcę. 

2. Topografią zakładu pracy. 

3. Społecznym środowiskiem pracy - swoimi współpracownikami.  

Już pierwszy punkt może sprawiać pewne problemy pracownikowi niewidomemu,  jeżeli 

jego zakres zadań i obowiązków jest napisany w czarnym druku. Inna  sprawa to dokonanie 

pewnej analizy swojej wiedzy i  umiejętności zawodowych pod kątem możliwości wykonania 

przyjętych na siebie zadań i obowiązków. W tym zakresie może zaistnieć konieczność  

uzupełnienia swojej wiedzy czy umiejętności. Powstaje teraz problem jak to zrobić. Czy  

przedstawiciel pracodawcy (kierownik działu, inny pracownik) potrafi to zrobić, biorąc pod 

uwagę wzrokową niepełnosprawność pracownika? Czasami takie przygotowanie do  

konkretnych zadań i obowiązków może wymagać dłuższego czasu - szkolenia wewnątrzzakła-

dowego. Problemem może być także przystosowanie stanowiska i miejsca pracy, jeżeli sprawa 

ta nie została rozwiązana wcześniej.  
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 Inny problem stanowi zapoznanie się nowozatrudnionego pracownika z topografią  

zakładu pracy. Musi on poznać nie tylko swoje stanowisko i pomieszczenie, w którym pracuje, 

lecz również  inne pomieszczenia, do których będzie  udawał się i z których będzie korzystać. 

Dobre poznanie ich lokalizacji ułatwi jemu efektywne poruszanie się po zakładzie pracy.  

Jeszcze inny problem stanowi poznanie wszystkich bezpośrednich współpracowników i innych 

ważnych członków załogi oraz ułożenie sobie dobrej współpracy z nimi. Szczególnie istotną 

sprawą jest przekazanie im istotnych informacji o pracowniku z uszkodzonym wzrokiem, udzie-

lenie kompetentnych odpowiedzi na pytania współpracowników i usunięcie wszelkich  

wątpliwości co do jego możliwości zawodowych.  

Pracownik niewidomy może także wymagać wzmożonego nadzoru ze strony kierownika 

lub majstra nad wykonywaniem zadań zawodowych przez pracownika niewidomego. W począt-

kowym okresie zatrudnienia może  on mieć pewne trudności w dobrym ich wykonywaniu  

i wymagać częstszego instruktażu i dodatkowych wyjaśnień. Z drugiej strony może on mieć  

pewne opory emocjonalne w ich ujawnianiu i zwracaniu się o pomoc lub wyjaśnienia, chociaż dla 

pracownika nowozatrudnionego jest to sprawa normalna. 

Udzielenie stosownej wparcia i pomocy pracownikowi niewidomemu w początkowym 

okresie zatrudnienia w zakładzie pracy ma duże znaczenie dla dalszej efektywnej jego pracy  

i dla rozwoju jego kariery zawodowej w tym zakładzie.  Nie małą rolę spełnia w tym zakresie 

tzw. trener pracy lub  asystent zawodowy. W realizacji projektu: Wsparcie osób niewidomych na 

rynku pracy II  korzystano  także z trenerów pracy dla niewidomych stażystów, którzy starali się 

wspierać i pomagać w rozwiązaniu tych problemów i służyć pracodawcy i współpracownikom  

w ułożeniu harmonijnych stosunków i współpracy  z nimi.  Do ich  zakresu obowiązków  

w trakcie  stażu rehabilitacyjnego należało: 

1. Przygotowywanie pracodawcy i zespołu pracowniczego do przyjęcia niewidomego  

stażysty. 

2. Przygotowanie stażysty do odbywania stażu w konkretnym zakładzie pracy. 

3. Pomoc stażyście  w formalnościach związanych ze stażem. 

4. Wprowadzenie go do wykonywania ustalonych zadań zawodowych w miejscu pracy  

i udzielanie pomocy w trudniejszych sytuacjach. 
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5. Monitorowanie jakości wykonywania przez niego  zadań zawodowych. 

6. Kontakt i konsultacje z pracodawcą (telefoniczny i osobisty). W tym przypadku pełnił on  

rolę pośrednika miedzy pracodawcą a stażystą, a czasami rolę mediatora. 

7. Pomoc w nawiązaniu i ułożeniu poprawnych stosunków i współpracy z zespołem  

pracowniczym. 

8.  Sporządzanie dokumentacji stażu. 

9.  Kontrola prawidłowości realizacji umowy stażowej przez pracodawcę. 

 Rodzaj i zakres  wsparcia i pomocy był dostosowany do indywidualnych potrzeb stażysty.  

 Taką samą rolę może spełniać trener pracy w przypadku zatrudnienia osoby niewidomej,  

która nie przeszła stażu lub próbnego zatrudnienia.    

 Podkreślić jednak trzeba, że dobra i szybka adaptacja społeczno-zawodowa pracownika 

niewidomego zależy w znacznym stopniu od postawy i współpracy całej załogi, a w szczególno-

ści od kierownictwa i pracowników bezpośrednio z nim współpracujących.    
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III. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK 

W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEWIDOMYCH 

 

 Projektem: Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy zostało objętych łącznie 1206 

osób niewidomych, w tym 506 absolwentów ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci  

niewidomych oraz 700 niewidomych członków i podopiecznych Polskiego Związku Niewido-

mych. Było wśród nich  600 kobiet i 606 mężczyzn w wieku od 15 do 64 lat. Osoby te otrzymały 

różne formy wsparcia, które miało na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy zawodowej.   

Z liczby tej udało się zatrudnić łącznie 180 osób, w tym 87 kobiet i 93 mężczyzn.  Były to osoby 

z różnym poziomem przygotowania zawodowego od wykształcenia podstawowego do wykształ-

cenia wyższego. Zostały one zatrudnione na różnych stanowiskach i w różnych zakładach pracy.  

A oto przykłady przygotowania i zatrudnienia 4 całkowicie niewidomych i 6 szczątkowo 

widzących osób na otwartym rynku pracy
31

. 

 

1. Niewidomy telemarketer 

1. Piotr jest osobą całkowicie niewidomą w wieku 22 lat, stanu wolnego. 

2. Po ukończeniu edukacji w Technikum Masażu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 

Dzieci Niewidomych w Laskach w roku 2009 od razu podjął studia na kierunku zarzą-

dzanie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Nadal studiuje. 

3. W marcu  2010 r. przystąpił do projektu: Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II, 

gdzie brał udział w dłuższych konsultacjach ze specjalistami w zakresie: orientacji prze-

strzennej, bezwzrokowych metod i technik pracy. Uczestniczył także w warsztatach  

aktywizacji zawodowej. W ramach projektu ukończył szkolenie zawodowe: Świad-

czenie przez niewidomego usług teleinformacyjnych w Contact Center. Celem szkolenia 

była nauka obsługi aplikacji Tele TTM  (tj. program komputerowy umożliwiający  

zarządzanie przez osobę niewidomą kontaktami z klientem), Jest to program niezbędny 
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do wykonywania tego rodzaju pracy, a także ćwiczenia praktyczne rozmów z klientami 

obejmujące  atrakcyjne przedstawiania oferty oraz radzenie sobie z trudnymi klientami. 

Szkolenie to trwało tydzień i kończyło się egzaminem, który Piotr zdał pozytywnie. 

4. Po ukończeniu szkolenia Piotr został skierowany na trzymiesięczny staż w firmie Moll 

Polska Sp. z o.o. Jest to firma konsultingowa istniejąca na rynku od 2002 roku, oferująca 

pełen zakres rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu takich, jak: optymalizacja  

wydatków na usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz opłat za łącza internetowe, 

outsourcing telekomunikacyjny, czyli przejęcie odpowiedzialności administrowania  

i zarządzania telefonią firmową oraz doradztwo techniczne. 

5. Następnie Piotr odbył szkolenie wewnątrzzakładowe w Moll Polska Sp. z o.o. z zakresu 

produktów oferowanych przez firmę. Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia rozpoczął staż 

na stanowisku specjalisty do spraw obsługi klienta. 

6. Warunkiem odbycia stażu było przystosowanie miejsca pracy dla potrzeb osoby  

niewidomej. Obejmowało to: 

 wyposażenie komputera w program udźwiękawiający, tzw. Screenreader, 

 podłączenie do komputera telefonu SNOM 300 – jest to telefon SIPowy, pozwalający 

na wykonywanie połączeń przy użyciu Internetu, współpracujący z aplikacją Tele 

TTM, 

 podłączenie słuchawek AxTel, dzięki którym niewidomy słyszy zarówno klienta, jak 

również podpowiedzi dotyczące obsługi komputera czytane przez program  

udźwiękawiający, 

 podłączenie specjalnego interfejsu, który sprawia, że podpowiedzi Screenreadera  

odnoszące się do obsługi komputera są słyszane przez osobę niewidomą, a nie są  

słyszalne dla klienta. 

7. W okresie stażu Piotr otrzymał również wsparcie trenera pracy.  

Jego zadania obejmowały:  

 naukę drogi z miejsca zamieszkania do zakładu pracy, 

  zapoznanie z topografią zakładu pracy, 
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  pomoc w trakcie formalności związanych ze stażem i zatrudnieniem. 

Zadaniem trenera pracy było również monitorowanie stażysty, kontakt z pracodawcą  

(zarówno telefoniczny, jak i osobisty) oraz dokonywanie ewaluacji działań Piotra. 

8. Staż Piotra trwał trzy miesiące od 16 sierpnia 2010r. do 15 listopada 2010  r.  W tym  

czasie stażysta wykonywał swoje obowiązki polegające na: 

 telefonicznej obsłudze klientów,  

 prezentowaniu oferty firmy,  

 ukazywaniu korzyści, jakie klient otrzyma korzystając z konkretnej oferty.   

        Piotr rzetelnie wykonywał swoje obowiązki, wykazywał się punktualnością 

i sumiennością. 

9. Po zakończeniu stażu podjął zatrudnienie w firmie Moll Polska Sp. z o.o. Zakres jego 

obowiązków znacznie się rozszerzył. Oprócz codziennej pracy przy pozyskiwaniu klien-

tów dla firmy, Piotr zajmuje się również obsługą techniczną sprzętu, zapoznawaniem 

nowych pracowników ze specyfiką pracy i ofertą firmy.  

 

2. Niewidomy protokólant sądowy 

1. Paweł   jest osobą całkowicie niewidomą w wieku 27 lat, stanu wolnego. 

2. Po ukończeniu w roku 1999 edukacji w szkole podstawowej w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach dalszą naukę podjął w XVI  

Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie-Aninie, gdzie zdał maturę w 2003 r. Był jedno 

semestrowo studentem historii na Uniwersytecie Warszawskim. Następne półtora roku 

spędził na urlopie dziekańskim z powodów zdrowotnych. Od roku akademickiego 

2005/2006 studiował politologię o specjalności administracja publiczna w Instytucie  

Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu  

Warszawskiego. Pracę magisterską pt.: Integracja osób niepełnosprawnych a polski  

system oświaty obronił w maju 2010 r. 

3. W ramach projektu: Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II Paweł korzystał  

z konsultacji specjalistów   oraz brał udział w warsztatach aktywizacji zawodowej.  
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4. Następnie odbył staż na stanowisku referenta na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Poli-

tycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przystosowanie stanowiska pracy wymagało  

zainstalowania w komputerze programu udźwiękawiającego i podłączeniu do niego  

słuchawek.  

5. Paweł korzystał również z pomocy trenera pracy, aby opanować drogę z miejsca  

zamieszkania do pracy i nauczyć się poruszania wewnątrz budynku zakładu pracy. Trener 

monitorował jego działania, kontaktował się z pracodawcą i dokonywał ewaluacji działań 

stażysty. Niestety pomimo zadowolenia pracodawcy z pracy, jaką Paweł wykonywał, staż 

został przerwany po miesiącu ze względu na ważny wyjazd zagraniczny. 

6. 1 marca 2011 r. Paweł po raz drugi rozpoczął staż. Tym razem odbywał go w Sądzie  

Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w V Wydziale Rodzinnym 

i Nieletnich przy ul. Terespolskiej w Warszawie. W celu przystosowania stanowiska  

pracy do potrzeb osoby niewidomej niezbędne było zainstalowanie programu udźwięka-

wiającego oraz podłączenie słuchawek. Paweł ponownie skorzystał ze wsparcia trenera 

pracy. Zakres pomocy pokrywał się z tym, jak wyglądało to na stażu na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

7. W trakcie stażu nie wystąpiły żadne poważne problemy ani trudności. Jednak ze względu 

na specyfikę i duże wymagania stanowiska pracy, zwiększony został czas jego trwania. 

Do jego obowiązków stażowych należało:  

 zapoznanie się ze specyfiką pracy, 

  odbycie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,  

 udział w rozprawach sądowych jawnych i niejawnych,  

 nauka obsługi specjalistycznego oprogramowania sądowego SAWA,  

 protokołowanie rozpraw sądowych.  

Paweł przepracował na stażu w Sądzie pięć miesięcy - od 1 marca 2011r. do 29 lipca 

2011 r. W tym czasie zdobył sympatię pracodawcy i współpracowników. Odznaczał 

się punktualnością i sumiennością, bez problemów przyswajał nowe wiadomości  

i umiejętności.\ 
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8. Po zakończeniu stażu Paweł stanął do konkursu na stanowisko protokolanta sądowego 

i wygrał go. Od września 2011 r. pracuje na wyżej wspomnianym stanowisku pracy.  

 

3. Niewidomy pracownik administracyjno-biurowy 

1. Adam jest osobą całkowicie niewidomą w wieku 25 lat, stanu wolnego. 

2. Po ukończeniu edukacji w gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 

Niewidomych podjął naukę  w Archidiecezjalnym Męskim Liceum Ogólnokształcącym 

w Warszawie, gdzie zdał maturę. Od roku akademickiego 2006/2007 podjął studia na 

kierunku politologia o specjalności praca socjalna w Warszawie na Uniwersytecie  

Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Pracę 

magisterską obronił w 2011 roku. 

3. Adam przystąpił do projektu: Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II w marcu 

2010 roku. Korzystał z konsultacji ze specjalistami oraz wziął udział w warsztatach  

aktywizacji zawodowej.  

4. Następnie Adam został skierowany na  staż do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

5. Przystosowanie stanowiska pracy polegało na zainstalowaniu programu udźwiękawiają-

cego (syntezator mowy). 

6. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego nie mieli wcześniej styczności z programami  

tyfloinformatycznymi. W związku z tym przed rozpoczęciem stażu przez Adama złożyli 

wizytę w Dziale do Spraw Absolwentów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla  

Dzieci Niewidomych w Laskach, aby poznać przyszłego stażystę i poznać jego możliwo-

ści. Byli pozytywnie zaskoczeni widząc, jak dobrze radzi sobie z komputerem  

i wyszukiwaniem informacji. Nie mieli już wątpliwości czy sobie poradzi na stanowisku, 

które miał objąć. 

7. Adam korzystał z pomocy trenera pracy, celem zapoznania się z drogą z miejsca  

zamieszkania do pracy oraz z topografią Urzędu. Cały czas był monitorowany przez  

trenera pracy, który pozostaje w kontakcie z jego przełożonymi. 

8. Staż rozpoczął się 15 września 2011 r. Adam został skierowany do Wydziału Spraw  

Cudzoziemców, do Oddziału Zezwoleń na Pracę. Oznaczał się  wysoką sumiennością  
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i punktualnością. Pracodawca bardzo cenił pracę, jaką Adam wykonywał. Łatwo stał się 

integralną częścią zespołu. 

9. Po zakończeniu stażu podjął zatrudnienie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. 

 

4. Niewidomy przedsiębiorca 

1. Mariusz jest osobą całkowicie niewidomą. Wzrok  stracił w wieku  8 lat. Obecnie ma  36 

lat i jest stanu wolnego. 

2. Po ukończeniu  Szkoły Podstawowej i Liceum  w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 

Dzieci Niewidomych w Owińskach. podjął naukę w Kolegium Języków Obcych.  

Opanował znajomość języka angielskiego   w stopniu bardzo dobrym. Nabył również 

uprawnienia instruktorskie pisma punktowego Braille’a. 

3. Jest osobą bardzo  dobrze zrehabilitowaną w samoobsłudze i poruszaniu   się w  mieście, 

korzystaniu z komunikacji miejskiej. Jest również  bardzo kreatywny i przedsiębiorczy, 

otwarty  na  nowe wyzwania. 

4. Do projektu:  Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II  przystąpił  15 lipca 2010 

roku , gdzie skorzystał z konsultacji  ze specjalistami, wziął udział w warsztatach   

aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej. Ukończył także szkolenie CALL-

Center oraz szkolenie z zakresu komputerowego tworzenia stron internetowych i grafiki. 

5. Po zdobyciu  wszelkich dodatkowych umiejętności postanowił sam założyć  firmę, gdzie 

będzie zatrudniał inne osoby niepełnosprawne wzrokowo. Na otwarcie swojej  

działalności otrzymał dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej. Obecnie oczekuje 

na wypis ze Sądu o jej zarejestrowaniu. Firma będzie prowadzić działalność wielobran-

żową  między innymi przygotowywanie książek dla osób słabowidzących,  

przeprowadzenie kursów języka angielskiego itp. 

6. Przystosowanie stanowiska pracy to komputer wraz ze sprzętem adaptacyjnym dla osób 

niewidomych.  

7. Obecnie pracuje na umowie zlecenia Firm Farmaceutycznych., sprawdzając czytelności 

pisma punktowego na opakowaniach lekarstw. 
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5. Szczątkowo widzący masażysta 

1. Damian  jest osobą szczątkowo widzącą w wieku 27 lat, stanu wolnego. 

2. Po ukończeniu w 2006 roku edukacji w Technikum Masażu w Ośrodku  

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach Damian podjął studia 

magisterskie na kierunku: historia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych na 

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł magistra zdobył  

w 2011 roku. 

3. Od marca 2011 roku uczestniczył w projekcie: Wsparcie osób niewidomych na rynku 

pracy II, gdzie skorzystał z konsultacji ze specjalistami, a także wziął udział 

w warsztatach aktywizacji zawodowej. 

4. 1 lipca 2010 r. Damian rozpoczął staż na stanowisku masażysty w Ośrodku Rehabilitacji 

Amicus, utworzonym przez Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Zapewnia on wszech-

stronną, bezpłatną rehabilitację oraz terapię dla podopiecznych Fundacji. Stanowisko 

pracy nie wymagało specjalnego dostosowania.  

5. Niezbędna była jednak pomoc trenera pracy, który pomagał Damianowi nauczyć się  

drogi do pracy, zapoznał go z topografią zakładu pracy, doprowadził do całkowitego 

usamodzielnienia się w miejscu odbywania stażu, jak również wspomagał przy formalno-

ściach związanych ze stażem i zatrudnieniem. Ponadto monitorował go, kontaktował się  

z pracodawcą (zarówno telefonicznie, jak i osobiście) i dokonywał ewaluacji działań 

związanych ze stażem. Staż Damiana przebiegał spokojnie i bezproblemowo.  

6. W trakcie tych trzech miesięcy stażysta pokazał się z najlepszej strony. Zdobył sympatię 

zarówno pracodawcy, pacjentów, jak również pozostałych pracowników.  Swoją pracę 

wykonywał rzetelnie i profesjonalnie, dzięki temu po zakończeniu stażu mógł rozpocząć 

pracę na stanowisku technik masażu leczniczego, którą z powodzeniem kontynuuje. 

 

6. Szczątkowo widząca asystentka prezesa 

1. Monika   jest osobą szczątkowo widzącą w wieku 26 lat, stanu wolnego. 

2. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie, następnie skończyła studia na  

kierunku Wczesnoszkolna Edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną  
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i z logopedią w Wyższej Szkole Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Aktualnie jest  

w trakcie studiów podyplomowych: Terapia pedagogiczna z elementami systemu Marii 

Montessori” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

3. W ramach projektu: Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II wzięła udział 

w dłuższych konsultacjach ze specjalistami w zakresie: rehabilitacji (usprawnienia)  

widzenia, orientacji przestrzennej, bezwzrokowych metod i technik pracy oraz informa-

tyki. Korzystała z pomocy instruktora pisma Braille’a. Uczestniczyła także w warsztatach 

aktywizacji zawodowej. 

4. 1 września 2010 r. Monika rozpoczęła trzymiesięczny staż na stanowisku wychowawcy 

w Przedszkolu w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych  

w Laskach.  

5. Przystosowanie miejsca pracy nie było konieczne. Bardzo ważna była współpraca  

z trenerem pracy, który pomógł jej opanować drogę z miejsca zamieszkania do pracy  

i poznać topografię przedszkola. Staż przebiegł bezproblemowo. Monika rzetelnie  

i sumiennie wykonywała swoje obowiązki, wykazywała się także dużą inwencją twórczą. 

Dyrekcja przedszkola była bardzo zadowolona z pracy stażystki. 

6. Po zakończeniu stażu Monika podjęła pracę na stanowisku pracownika biurowego  

w Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt. Jej głównym celem jest 

przeciwdziałanie izolacji społecznej niewidomych i słabowidzących (w szczególności 

nowo ociemniałych i tracących wzrok) poprzez włączanie jak największej liczby osób  

z tego środowiska w nurt współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Fundacja wyda-

je również Biuletyn Informacyjny Trakt,  skierowany do osób niewidomych, słabowidzą-

cych, rodziców posiadających niewidome dzieci oraz wszystkich innych życiowo  

związanych z osobami z uszkodzonym wzrokiem. 

7. Do  głównych zadań Moniki należy:  

 praca przy pomocy  komputera,  

 zapoznanie się z zasadami ubiegania się o status Organizacji Pożytku Publicznego 

oraz z zasadami i warunkami pozostawania i funkcjonowania jako OPP, 
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 zapoznanie się z prawnymi, organizacyjnymi i finansowymi warunkami  

powoływania oraz funkcjonowania fundacji, 

 sporządzenie bazy uczelni krajowych zawierających kierunki i przedmioty  

kształcenia z zakresu pedagogiki specjalnej i tyflopedagogiki, 

 ocena i korekta merytoryczna tekstów zamieszczonych na stronie internetowej, 

 zapoznanie się ze sprzętem rehabilitacyjnym dla osób niewidomych  

i słabowidzących. 

8. Przystosowanie stanowiska pracy dla Moniki wymagało zainstalowania programu 

udźwiękawiającego (syntetyzatora mowy).  

 

                                         7. Szczątkowo widzący recepcjonista. 

1. Paweł  jest osobą szczątkowo widzącą  w wieku 31 lat stanu wolnego. Pochodzi z małej 

miejscowości. Nigdy nie był aktywny zawodowo.    

2. Edukację zakończył na poziomie podstawowym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.  

3. Do projektu:  Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II przystąpił  w sierpniu 2011, 

gdzie skorzystał z konsultacji  ze specjalistami, a także wziął udział w warsztatach  

aktywizacji zawodowej. 

4. Następnie podjął pracę w AQUAPOS SP. Zoo  w  Poznaniu. Jest to Ośrodek Rekreacyj-

no-Sportowy, do którego przychodzą grupy zorganizowane, jak i osoby  indywidualne. 

Ośrodek prowadzi także szkolenia osób zajmujących się  sportem zawodowym. Z zajęć 

korzystają również osoby niepełnosprawne.  

5. Paweł został zatrudniony na stanowisku recepcjonisty na czas określony. Do jego zadań 

należy:  

 rejestrowanie osób wchodzących na basen, 

 wydawanie kluczy, 

 pilnowanie porządku, 

 zgłaszanie usterek i dokonywanie  drobnych napraw. 
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6. Komputer Pawła został dodatkowo wyposażony w program powiększający, ułatwiający 

odczyt na monitorze.. 

7. Konieczna była pomoc trenera pracy w zakresie zapoznania się z topografią zakładu pra-

cy, wykonywania czynności zawodowych oraz przystosowania się do fizycznego  

i społecznego środowiska pracy 

8. Po przeszkoleniu Paweł wywiązuje się dobrze ze swoich obowiązków.  

9. Postawa pracodawcy i współpracowników wobec zatrudnienia Pawła jest bardzo  

przychylna.  

10. Istnieją perspektywy na zatrudnienie Pawła na stałe.  

 

8. Szczątkowo widzący telepracownik  

1. Lidia jest osobą szczątkowo widzącą w wieku  37 lat, zamężną mającą dwoje dzieci. 

2. Jest  absolwentką Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu  w zawodzie krawcowej.  

Zaczęła  pracować w wieku  15 lat, co przyczyniło się do postępu  choroby oczu. Od 

trzech lat jest na rencie.  

3. Lidia jest osobą silną  i chce być dalej aktywną zawodowo. W trakcie uczestnictwa  

w Projekcie  ukończyła liceum ogólnokształcące. 

4. Do projektu:  Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II przystąpiła  w marcu 2011r , 

gdzie skorzystała z konsultacji  ze specjalistami oraz z indywidualnych konsultacji  

z zakresu  zdolności wchodzenia w interakcje społeczne i technik komputerowych.  

5. Dzięki ukończeniu szkolenia  opanowała  umiejętność posługiwania się  komputerem  

w dużym zakresie. Z relacji pracodawcy wynika, że jest osobą najlepszą w tym zakresie 

na terenie wielkopolski. Powierzoną pracę może wykonywać w domu, jednocześnie 

sprawując opiekę nad małoletnimi dziećmi. 

6. Po ukończeniu szkolenia podjęła pracę  w Firmie AJAKS S.A. w Poznaniu. Jest to praca 

w domu przy komputerze jako pracownik działu analiz rynku. Umowa o pracę została 

zawarta do końca 2012 roku. 

7. Do jej zadań należy  wyszukiwanie określonych informacji potrzebnych zakładowi pracy. 

Zalety  podjęcia takiej pracy to: 
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 nienormowane godziny pracy, 

 praca nie wymagająca przemieszczania się i korzystania z środków komunikacji 

miejskiej, 

 praca samodzielna nie stresująca, 

 praca wymagająca jednak dobrej znajomości pracy przy pomocy komputera, 

8. Jej komputer został wyposażony w  program powiększający, ułatwiający odczyt na  

monitorze, a także zainstalowano  odpowiednie oświetlenie uwzględniające jej  

możliwości wzrokowe. 

9. Lidia jest pracownikiem obowiązkowym i odpowiedzialnym. 

 

9. Szczątkowo widzący  informatyk 

1. Juliusz  jest osobą szczątkowo widzącą w wieku  24 lat, stanu wolnego. 

2. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku kognitywi-

styki. Obecnie jest studentem  I roku na kierunku polityka społecznaj na Wydziale  

Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

3. Juliusz opanował duże umiejętności w zakresie informatyki i języków obcych. Ma  

łatwość pracy w grupie i  nawiązywania kontaktów z ludźmi. Jest punktualny,  

obowiązkowy, uczynny, pracowity, elokwentny, dbający o wygląd zewnętrzny,  

4. Do projektu:  Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II przystąpił  w sierpniu 2011, 

gdzie skorzystał z konsultacji  ze specjalistami, a także wziął udział w warsztatach   

aktywizacji zawodowej. 

5. Po ukończeniu szkoleń Juliusz uzyskał pracę  w Spółdzielni Socjalnej AKCENT EURO-

PE w Poznaniu – jako informatyk. Jest to spółdzielnia wielobranżowa, zatrudniająca  

zarówno osoby pełnosprawne jak też niepełnosprawne.  

6. Jeśli chodzi o przystosowanie stanowiska pracy, to obejmowało ono:  

 zainstalowanie w komputerze programu powiększającego, ułatwiającego wzrokowy 

odczyt na monitorze,  

 zastosowanie silniejszego świetlenia powierzchni pracy.  
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7. Aktualna umowa o pracę jest ważna do listopada 1012 roku.  

 

10. Szczątkowo widzący referent administracyjno-biurowy 

1. Agnieszka jest osobą szczątkowo widzącą  w wieku 38 lat, samotną. 

2. Pracowała jako  pielęgniarka  w domu pomocy społecznej. 

3. Posiada wykształcenie wyższe (licencjat) - dyplom pracownika socjalnego ze   

specjalizacją w  rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

4. Obecnie kontynuuje studia (magisterskie) w Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych 

i Dziennikarstwa w Poznaniu, na Wydziale Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej  

i Hospicyjnej. 

5. Posiada znajomość języka Braille’a, znajomość języka rosyjskiego na poziomie ko-

munikacyjnym i języka angielskiego na poziomie podstawowym. 

6. Jest samodzielną animatorką pracy z dziećmi, ukończyła  kurs Klanze dla  

wolontariuszy. 

7. Posiada dobrą znajomość tematyki osób niepełnosprawnych, bardzo dobry kontakt  

z ludźmi, umiejętności współpracy z różnymi instytucjami, sponsorami, duże  

umiejętności organizacyjne, prowadzenie zabaw dla dzieci i dorosłych. 

8.  Do projektu:  Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II przystąpiła   

w listopadzie 2010, gdzie skorzystała z konsultacji  ze specjalistami, a także wziął 

udział w warsztatach  z zakresu aktywizacji zawodowej, odbyła szkolenie  z zakresu 

technik komputerowych. 

9. Od 01.04.do 31.07 2011 została przyjęta na staż rehabilitacyjny do Zarządu Okręgu 

Wielkopolskiego Związku Niewidomych w Poznaniu. Po stażu została tam  

zatrudniona na  do końca grudnia 2011 z perspektywą na stałe zatrudnienie. 

10.  Dostosowanie miejsca pracy obejmowało zainstalowania programu powiększającego 

do komputera oraz wzmocnienie oświetlenia stanowiska pracy. 

11.  W początkowym okresie stażu korzystała z pomocy trenera pracy w zakresie: 

 zapoznania się z obowiązkami  i zadaniami, 

 zapoznania się  z odpowiednim programem komputerowym. 
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