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„Podręcznik określający zasady przygotowania Indywidualnych Planów 

Działania dla osób niepełnosprawnych ruchowo” 

 

Skróty stosowane w podręczniku  

CP – Caritas Polska  

FAR – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji  

IPD – Indywidualny Plan Działania  

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

OHP – Ochotnicze Hufce Pracy 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

PM – Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA  

POPON – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

SPI – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 

 

Podziękowania 

Ten podręcznik nie powstałby bez zaangażowania i pomocy ze strony koordynatorów 

Projektu i pracowników Partnerów. Ewa Jawasreh z CP, Małgorzata Piątkowska z SPI, 

Małgorzata Jarosz-Jarszewska, Agnieszka Lissowska-Lewkowicz i Grażyna Pawłowska z PM 

oraz Rafał Skrzypczyk z FAR udzielili wywiadów na temat wdrażania Projektu w ich 

organizacjach. Grażyna Pawłowska z PM oraz Łukasz Bednarski i Joanna Żmiejewska z SPI 

wypowiedzieli się na temat doradztwa zawodowego i IPD. Pracownicy biur regionalnych 

FAR – Adam Bartków, Aleksandra Jaźwińska, Magdalena Skawińska, Lucyna Przybyło, 

Marta Olejniczak, Ewa Sałaj, Magdalena Szpyt, Monika Domańska, Agnieszka Sztandera i 

Maria Skowron – nadesłali relacje na temat udziału Beneficjentów w Projekcie. Wszystkim 

tym osobom składam wyrazy wdzięczności za ich życzliwość i gotowość dzielenia się 

doświadczeniami. Szczególne serdeczne podziękowanie kieruję do Pani Marzeny i Pana 

Pawła, którzy zechcieli własnymi słowami opisać swoje doświadczenia, jako Beneficjentów 

projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. 
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Wprowadzenie 

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” trwający od 1 marca 

2012 r. do 28 lutego 2014 r. był wdrażany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON), który pełnił rolę Lidera w partnerstwie z czterema 

organizacjami pozarządowymi: Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Caritas Polska (CP), 

Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA (PM) i 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI). 

Partnerzy mieli za zadanie doprowadzić do podniesienia aktywności społeczno-zawodowej 

uczestników projektu. Cel ten osiągnięto poprzez działania na rzecz wzrostu umiejętności 

osób niepełnosprawnych ruchowo, przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy 

i umożliwienie podjęcia lub kontynuowania nauki. Ponadto w projekcie podjęto próby zmiany 

postaw najbliższego otoczenia Beneficjentów i Beneficjentek na bardziej sprzyjające ich 

aktywności społeczno-zawodowej. 

Działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Beneficjentów podjęte w projekcie były 

kompleksowe i uwzględniały fakt, że dzisiejszy rynek pracy bardzo rzadko oferuje 

pracownikom stabilne, nieprzerwane zatrudnienie. Generalnie aktywizacja społeczno-

zawodowa to szereg różnorodnych działań, które mają doprowadzić do tego by klient miał 

motywację do znalezienia pracy, potrafił jej szukać, zdobył ją i utrzymał oraz dbał o swój 

rozwój zawodowy. Jak widać kluczowa jest tu motywacja, która powoduje, że osoba 

niepracująca czuje potrzebę szukania pracy; w związku z tym wzbudzenie motywacji jest 

warunkiem podjęcia zatrudnienia. Wsparcie w projekcie zostało zaplanowane w taki sposób, 

by objęło obydwa rodzaje aktywizacji; podnoszeniu kwalifikacji i pośrednictwu pracy 

towarzyszyło wzbudzanie motywacji i kształtowanie odpowiednich umiejętności osobistych i 

społecznych. 

Istotne jest również jak rozumie się skuteczną aktywizację społeczno-zawodową. Uznanie, że 

wsparcie odniosło skutek tylko i wyłącznie wtedy, gdy Beneficjenci podjęli pracę byłoby zbyt 

daleko idącym uproszeniem. Sam fakt zatrudnienia to dopiero połowa sukcesu – istotne jest 

utrzymanie się na rynku pracy, a nie utrzymanie pracy u aktualnego pracodawcy. A 

pozostanie na współczesnym – niestabilnym i wymuszającym mobilności – rynku pracy 

wymaga dysponowania pewnymi zasobami, które osoby niepełnosprawne ruchowo mogły 

zdobyć w projekcie: odpowiednimi kompetencjami społecznymi i zawodowymi, 

umiejętnością aktywnego poszukiwania pracy, wykształceniem. Z tych zasobów można 

czerpać latami niezależnie, w jakiej sytuacji jest się w danej chwili – czy pracuje się dla 

konkretnej firmy, poszukuje kolejnego pracodawcy, podnosi kwalifikacje czy adaptuje w 

nowym miejscu pracy. Dlatego sukcesem było nie tylko podjęcie pracy przez Beneficjenta, 

ale również to, że aktywnie jej szukał, nabrał wiary we własne możliwości lub zdobył nowe 

kwalifikacje
1
. 

                                                           
1 Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, MRR, Warszawa 2010, s. 9. 
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Beneficjenci bardzo skorzystali na tym, że możliwe było zrealizowanie projektu „Wsparcie 

osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Dzięki temu, że była to już trzecia 

edycja można było wykorzystać dotychczasowe doświadczenia. Ponownie zastosowano 

wszystkie formy wsparcia, które dotychczas się sprawdzały i dodatkowo wprowadzono nowe. 

Zasadniczo pomoc, jaką można było uzyskać jest świadczona w większości przedsięwzięć 

mających na celu podjęcie pracy przez różne grupy odbiorców, nie tylko osoby 

niepełnosprawne. Dotyczy to poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkoleń 

podnoszących kompetencje i kwalifikacje, staży i pośrednictwa pracy. Jednak „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” wyróżnia się tym, że wielości form 

aktywizacji zawodowej towarzyszą rozwiązania wprowadzone specjalnie z myślą o osobach 

niepełnosprawnych ruchowo. Są to na przykład: warsztaty aktywizacji zawodowej, 

możliwość skorzystania z pomocy asystenta, możliwość zakupu sprzętu ułatwiającego 

funkcjonowanie i angażowanie w projekt osób z najbliższego otoczenia Beneficjenta. 

Poprzednie doświadczenia pokazały, że czasami bez zastosowania tych środków skorzystanie 

z usług aktywizacji zawodowej jest dla uczestnika bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. 

Partnerzy podsumowując projekt wskazali na kilka jego zalet: kompleksowość, elastyczność, 

subsydiarność i indywidualizację wsparcia oraz przestrzeganie zasady empowerment.  

Kompleksowość projektu przejawia się w tym, że uwzględniono w nim wszystkie sfery życia 

Beneficjentów: sprawność funkcjonalną, aktywność społeczną, funkcjonowanie w rodzinie, 

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, dystans do rynku pracy. Z tego powodu pomoc 

uzyskali zarówno uczestnicy, którzy byli gotowi do wejścia na rynek pracy jak i osoby, które 

najpierw potrzebowały innego rodzaju wsparcia. Ponieważ postawy najbliższej rodziny osoby 

niepełnosprawnej oraz sposób sprawowania nad nią opieki mogą znacząco wpływać na 

powodzenie aktywizacji społeczno-zawodowej, podjęto również działania skierowane do 

opiekunów.  

Kompleksowość form pomocy jest zaletą projektu, wtedy gdy towarzyszy jej indywidualne 

podejście do Beneficjenta. Indywidualizacja wsparcia w projekcie oznacza, że każdemu 

Beneficjentowi proponowano udział w tych działaniach, które najlepiej odpowiadały jego 

potrzebom. Należy wziąć pod uwagę, że uczestnicy mieli różne możliwości, doświadczenie 

zawodowe, wykształcenie i aspiracje. W związku z tym nie zaplanowano jednakowej dla 

wszystkich, sztywnej ścieżki udziału w projekcie. Zamiast tego każdy Beneficjent miał 

opracowaną swoją własną, niepowtarzalną ścieżkę, która zakładała udział tylko w wybranych 

działaniach. Pod kątem potrzeb uczestnika dobierany był nie tylko rodzaj wsparcia, ale 

również jego merytoryczna zawartość. Praktycznie oznaczało to, że każda osoba mogła 

uczestniczyć w takim szkoleniu, które najbardziej jej odpowiadało; miejsca stażu również 

były wyszukiwane w odniesieniu od potrzeb i możliwości (a czasami również preferencji) 

przyszłego stażysty. Indywidualne wsparcie było bardzo korzystne – skracało drogę 

Beneficjentów do zatrudnienia, zwiększało satysfakcje z udziału w projekcie i umożliwiło 

racjonalizację wydatków. 

Wsparcie zapewniane w projekcie było także elastyczne. Oznacza to, że uwzględniano 

zmiany zachodzące w sytuacji Beneficjenta i modyfikowano zaplanowaną dla niego ścieżkę. 
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W IPD każdego uczestnika określano, z których usług skorzysta; nie oznaczało to jednak, że 

plan ten był realizowany za wszelką cenę. W razie uzasadnionej potrzeby zmieniano zarówno 

formy jak i treść wsparcia. Np. jeżeli okazywało się, że kompetencje stażysty w pełni 

odpowiadają potrzebom firmy można było zakończyć staż przed czasem, ponieważ 

Beneficjent dostawał zatrudnienie. I analogicznie – jeżeli po pewnym czasie okazywało się, 

że uczestnikowi niezbędne jest szkolenie mógł wziąć w nim udział, pomimo że nie 

zaplanowano tego na początku. 

Dopełnieniem elastyczności była subsydiarność wsparcia, czyli sięganie po zasoby projektu 

tylko wtedy, gdy Beneficjent nie mógł sam sobie poradzić z wymaganiami aktywnego życia. 

Subsydiarność wsparcia oznacza dokładanie starań by Beneficjenci byli samodzielni i 

wykazywali inicjatywę. Jest to konieczne w projektach aktywizujących zawodowo i 

społecznie. Oczywiście projekt był prowadzony po to by pomagać osobom 

niepełnosprawnym ruchowo; jednak trzeba pamiętać o tym, że pomaganie nie oznacza 

wyręczania. Uczestnikom samodzielnym, zaradnym, które miały pomysł na siebie dawano 

jedynie narzędzia do realizacji tego pomysłu. Prowadzenie ich „za rękę” byłoby dużym 

błędem, który spowodowałby więcej strat niż zysków. W przypadku osób, które jeszcze nie 

osiągnęły takiego poziomu samoświadomości dokładano starań by je zmobilizować do 

działania i ponoszenia odpowiedzialności za siebie. Praktycznie oznaczało to kształtowanie 

dobrego nawyku samodzielnego organizowania swojego codziennego funkcjonowania, 

ponieważ w pracy jest to niezbędne. Przy planowaniu dodatkowego wsparcia Beneficjent i 

zespół projektowy oceniali na ile jest ono niezbędne. Np. używanie transportu finansowanego 

ze środków projektu nie było uzasadnione, jeżeli daną trasę można przejechać środkami 

komunikacji miejskiej; wówczas uzasadnioną pomocą było kilkukrotne „przećwiczenie” 

dojazdu z asystentem. 

Jedną za podstawowych zasad przestrzeganych w projekcie był empowerment. Beneficjenci 

mieli wpływ na to, w jaki sposób uczestniczą w projekcie; żadne dotyczące ich decyzje nie 

były podejmowane bez ich udziału, np. nie zdarzało się narzucanie uczestnikom określonych 

usług wbrew ich woli. Jeżeli była różnica zdań między Beneficjentem a zespołem 

projektowym żadna strona nie narzucała swojej woli tylko wspólnie szukano rozwiązania. Z 

tego powodu uczestnicy czuli się bardziej odpowiedzialni za efekty swojego udziału w 

projekcie i zaangażowani, osobiście odbierali zarówno sukcesy jak i porażki. 

Zasada empowerment była również realizowana poprzez zatrudnianie wśród kadry projektu 

osób niepełnosprawnych ruchowo. Przedstawiciele Beneficjentów brali udział w planowaniu 

działań rozwiązujących problemy, których oni sami doświadczają oraz we wdrażaniu 

projektu. Bardzo ważne było zaangażowanie osób niepełnosprawnych ruchowo do pracy w 

bezpośrednim kontakcie z uczestnikami. Okazało się, że niepełnosprawni specjaliści 

oddziałując swoim przykładem wzmacniali u Beneficjentów wiarę w to, że można żyć 

aktywnie. Dzięki temu projekt był bardziej skuteczny i trafniej odpowiadał na potrzeby grupy 

docelowej. 

Doświadczenia z realizacji projektu zostały podsumowane w „Podręczniku określającym 

zasady przygotowania Indywidualnych Planów Działania dla osób niepełnosprawnych 
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ruchowo”. Czytelnik znajdzie w nim informacje na temat form wsparcia udzielonego 

Beneficjentom (ze szczególnym uwzględnieniem IPD), dobre praktyki dotyczące konkretnych 

rozwiązań i sposobów pracy oraz przykłady skuteczności projektu w aktywizowaniu 

zawodowym uczestników, w szczególności kobiet. Opinie Partnerów zostały zebrane w 

trakcie wywiadów z ich przedstawicielami: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR) – diada, 

Caritas Polska (CP) – indywidualny wywiad pogłębiony, Fundacja Polskich Kawalerów 

Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA (PM) – triada i indywidualny wywiad 

pogłębiony i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (SPI) – trzy indywidualne wywiady 

pogłębione. Mamy nadzieję, że przedstawione doświadczenia i dobre praktyki zainspirują 

Czytelników, szczególnie tych którzy pracują na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo w 

organizacjach pozarządowych. Jeżeli okaże się, że część przytoczonych rozwiązań zechcą 

sprawdzić w swojej pracy lub przygotowując następny projekt – podręcznik spełni swoją rolę. 

Charakterystyka organizacji wdrażających projekt  

Lider projektu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PFRON to istniejący od 1991 r. fundusz celowy działający na mocy Ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną 

osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. 

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na: 

 rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego rynku pracy podwyższonych 

kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do 

wynagrodzeń), 

 refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc 

pracy osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz 

zakładów aktywności zawodowej, 

 zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

 współfinansowanie projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych 

Unii Europejskiej, 

 wspierane indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez:  

o udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników oraz rolników 

zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, 
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o dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i 

technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych, 

o finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy dla osób zarejestrowanych 

jako bezrobotne lub poszukujące pracy (szkolenia, staże, itp.), 

o programy PFRON 

Część środków finansowych PFRON – wpierających przede wszystkim indywidualne osoby 

niepełnosprawne – dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego i 

wojewódzkiego. 

Przychodami PFRON są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat 

pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest 

niższy niż 6 %. W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia 

nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wymagany 

wskaźnik wynosi 2%. 

Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika, 

zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w 

tym jego organów. 

Kierownik projektu – Joanna Skrzyńska. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl/pl 

Partnerzy projektu 

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została 

reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej 

Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 

Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku 

publicznego. CP koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, 

wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Ponadto pełni rolę reprezentacyjną (występując w 

imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-

informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w 

Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, 

organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, 

psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, 

dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom). 

Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych 

otrzymywanych z zagranicy w czasie stanu wojennego. Szybko jednak zmieniła swoją 

strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od 
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ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i 

wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-

Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej 

Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie 

międzynarodowej współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum” oraz jest członkiem Caritas 

Internationalis i Caritas Europa. 

CP od początku prowadzi pomoc dla osób niepełnosprawnych w ramach swojej stałej 

działalności. Zapewnia pomoc materialną (np. kupując sprzęty) i społeczną, wspiera rodziny, 

organizuje wigilie i pielgrzymki. Bardzo ważne jest też to, że CP wspiera duchowo 

Beneficjentów, co jest im bardzo potrzebne, ponieważ w różnych fazach radzenia sobie z 

niepełnosprawnością pojawia się pytanie „Dlaczego mnie to spotkało?”. Osobom które mają 

takie rozterki można pomóc odwołując się do duchowości. Ta część pracy z osobami 

niepełnosprawnymi jest możliwa dzięki specyfice organizacji.  

CP prowadziła biura projektu w Bydgoszczy, Ełku, Kolbuszowej, Lublinie, Łodzi, Nysie i 

Szczecinie. 

Koordynator projektu: Ewa Jawasreh 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.caritas.pl. 

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA Fundacja Polskich 

Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, jest jedną z wielu 

organizacji pożytku publicznego, powołanych do życia przez Zakon Kawalerów Maltańskich 

w Polsce. Inne dzieła Zakonu to: Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku, Szpital Maltański w 

Barczewie, WTZ w Poznaniu, Centrum Pomocy w Krakowie, Przychodnia Onkologiczna w 

Poznaniu oraz wiele akcji charytatywnych, jak np. Opłatek Maltański. 

Misją Zakonu, w którą wpisuje się działalność Fundacji, jest pomoc ubogim i potrzebującym. 

Fundacja prowadzi pięć Maltańskich Ośrodków Pomocy – w Warszawie, Katowicach, 

Radomiu, Olsztynie i Poznaniu – które realizują specjalistyczne wsparcie osób 

niepełnosprawnych. Dzięki działalności Fundacji, osoby te mogą doświadczyć lepszego życia 

zawodowego, społecznego i osobistego. 

Fundacja działa od 2003 roku. Przez te lata pracownicy Fundacji bardzo dobrze poznali 

specyfikę pracy z różnymi grupami osób niepełnosprawnych. Jest to szczególnie ważne, 

ponieważ od rodzaju i stopnia niepełnosprawności osoby, zależy jakimi metodami należy z 

nią pracować i na jakie jej potrzeby odpowiadać. Kadra Fundacji do każdej osoby podchodzi 

indywidualnie i jest nastawiona na wsłuchiwanie się w jej potrzeby. 

PM prowadziła biura projektu w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Radomiu i Olsztynie 

Koordynator projektu: Małgorzata Jarosz-Jarszewska 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zakonmaltanski.pl. 
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Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji to organizacja pożytku publicznego, która aktywnie 

działa na rzecz ponad 5-milionowej grupy osób z niepełnosprawnością, ich rodzin 

i opiekunów. SPI powstało w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy i redaktora 

magazynu „Integracja”. Jego misją jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, 

kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz 

integracji społecznej. Cele SPI to między innymi wspieranie działań osób niepełnosprawnych 

i promocja ich inicjatyw, zwiększanie aktywności i integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych, 

edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, promowanie aktywności sportowej osób 

niepełnosprawnych. Te wszystkie cele nakierowane są na tworzenie sprzyjających warunków, 

dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym 

i zawodowym w jak najszerszym zakresie. SPI pokazuje, że niepełnosprawność to 

normalność, a osoby z różnymi dysfunkcjami – tak samo jak osoby sprawne – mają pasje, 

talenty, mogą zakładać rodziny i mieć dobrą pracę. 

SPI prowadziło biura projektu w Warszawie, Katowicach, Gdyni, Zielonej Górze i Krakowie. 

Koordynator projektu: Małgorzata Piątkowska 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.integracja.org. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od 1988 roku prowadzi kompleksowy program 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z 

inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów – a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i 

możliwości; swoją działalnością skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem 

umożliwiając wózkowiczom szybszy powrót do czynnego życia. 

W Polsce wypadkom powodującym uszkodzenie rdzenia kręgowego ulegają 3 – 4 osoby 

dziennie. Najczęściej są to ludzie młodzi, między 15 a 30 rokiem życia. Trudno im wyobrazić 

sobie dalsze życie na wózku inwalidzkim. W szpitalu, po wypadku osoba z ciężkim 

uszkodzeniem rdzenia kręgowego znajduje się pod stałą opieką personelu; po powrocie do 

domu nie potrafi wykonać samodzielnie najprostszych codziennych czynności a rodzina jest 

bezradna. Osoba z trwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego nie potrzebuje stałej opieki do 

końca życia i zwolnienia z jakichkolwiek obowiązków. Potrzebuje umiejętności, które 

pozwolą jej odzyskać samodzielność, poczucie własnej wartości oraz miejsce w 

społeczeństwie. Tu właśnie wkracza FAR. Uczy osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 

jak poruszając się na wózku prowadzić normalne życie, realizować marzenia i osiągać cele, 

do których dążyły przed wypadkiem. 

FAR pracuje według własnego programu. Rekrutacją osób z uszkodzeniem rdzenia 

kręgowego zajmują się Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji – najczęściej osoby 

niepełnosprawne poruszające się na wózkach, ale samodzielne i bardzo dobrze 

zrehabilitowane – którzy odwiedzają szpitale i placówki rehabilitacyjne. Na obozach 

szkoleniowo-rehabilitacyjnych pierwszego stopnia przekazywane są praktyczne umiejętności 

i informacje niezbędne w dalszym życiu. Uczestnicy uczą się m.in.: samodzielnego 
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przesiadania się na wózek i zsiadania z wózka, ubierania się i rozbierania, poruszania się po 

domu i po mieście. Kolejnymi elementami programu FAR są szkolenia specjalistyczne – 

kursy komputerowe dające osobom niepełnosprawnym podstawy do przyszłej nauki i pracy 

oraz szkolenia dla personelu medycznego i służb pomocniczych. Ważnym elementem 

programu FAR jest sport jako element szeroko rozumianej rehabilitacji, czyli środek do 

uzyskania większej sprawności, samodzielności i niezależności.  

W wyjazdowych Warsztatach Aktywizacji Zawodowej organizowanych przez FAR mogli 

wziąć udział również Beneficjenci, zrekrutowani przez innych Partnerów. 

FAR prowadziła biura projektu w Białymstoku, Bolesławcu, Bydgoszczy, Iławie, Kielcach, 

Krakowie, Lublinie, Łodzi, Mikołowie, Namysłowie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 

Warszawie, Wejherowie i Zielonej Górze. 

Koordynator projektu: Anna Skrzypczyk 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.far.org.pl. 
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CZĘŚĆ I. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 

Indywidualny Plan Działania – zarys problematyki 

IPD w Polsce 

Doradcy zawodowi w Polsce od kilkunastu lat wykorzystują Indywidualny Plan Działania, 

jako narzędzie doradcze. Począwszy od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce 

stosowano elementy metodologii IPD zapożyczone z krajów Europy Zachodniej. Przełomowy 

dla adaptacji IPD do polskich warunków okazał się projekt „Alternatywa – pomoc dla 

młodzieży poszukującej pracy” wdrażany w ramach Programu Phare 2001 Spójność 

Społeczno-Gospodarcza, w którym firma IMC Consulting Limited stworzyła całościową 

metodologię IPD
2
. Pomimo iż została ona przygotowana na potrzeby osób młodych okazało 

się, że może być stosowana w pracy z innymi kategoriami klientów: osobami z 

niepełnosprawnością, osobami długotrwale bezrobotnymi, kobietami powracającymi na rynek 

pracy po przerwie w zatrudnieniu spowodowanej urodzeniem dziecka oraz innymi grupami
3
. 

Ważnym wydarzeniem dla stosowania IPD było wprowadzenie tego pojęcia do ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
4
 w 2005 roku

5
. Jednak dopiero w roku 2009, 

gdy weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, pojęcie IPD zostało dokładnie omówione, a opracowanie IPD dla osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne dłużej niż pół roku stało się obowiązkiem powiatowych 

urzędów pracy
6
. 

Definicja i pojęcie IPD 

Indywidualny Plan Działania (IPD) określić można jako: 

- pomoc świadczoną klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie 

konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego, 

- zaplanowaną aktywność klienta w kierunku zmiany umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia, 

                                                           
2
 Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania, oprac. IMC Consulting Limited w ramach projektu 

Phare 2001 SSG „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003. 
3
 Ustalenie przyczyn nieosiągania wartości wskaźnika Działania 6.1. PO KL „Liczba osób, które zostały objęte 

Indywidualnym Planem Działania”. Raport z badań, M. Abramowicz, M. Brosz, A. Strzałkowska, T. Tobis, J. 

Załęcki, Gdańsk 2010, s. 20. 
4
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. Nr 99, poz. 

1001. 
5
 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 164, poz. 1366. (weszła w życie 1 listopada 2005 r.). 
6
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33. (weszła w życie 1 lutego 2009 r). 



 

11 
 

- efekt pracy doradcy zawodowego i klienta wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i 

alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji
7
. 

Opisowo IPD można przedstawić, jako plan obejmujący usługi, instrumenty i formy pomocy 

służące aktywizacji zawodowej, przygotowany w formie dwustronnych ustaleń pomiędzy 

organizacją działającą na rzecz osób bezrobotnych i klientem, czyli przy czynnym udziale 

klienta. Przygotowanie IPD zakłada wobec tego specyficzne, spersonalizowane podejście do 

klienta, w ramach którego oferuje się celową, usystematyzowaną i możliwe intensywną 

pomoc, wzmocnioną instrumentami jakimi dysponuje organizacja
8
.  

Cele IPD 

„IPD wyznacza cel strategiczny (zatrudnienie) i cele bezpośrednie (etapowe), ich powiązanie, 

a także sposoby ich realizacji, które w efekcie pozwalają zrealizować plan powrotu osoby 

bezrobotnej /poszukującej pracy na rynek pracy”
9
. Podjęcie pracy przez klienta powinno więc 

być stanem docelowym po wykonaniu IPD, natomiast tworzenie i realizowanie IPD ma na 

celu: 

- identyfikację oczekiwań klienta, jego/jej zasobów, mocnych i słabych stron, ograniczeń i 

możliwości, w tym potencjału zawodowego i kompetencji, 

- pomoc w wyznaczeniu realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich 

indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, 

- zmotywowanie do podjęcia wysiłku nakierowanego na osiągniecie celów zawodowych, 

- pomoc w zaplanowaniu kolejnych kroków w kierunku osiągnięcia celów zawodowych, 

- nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, 

- nabycie nowych kompetencji/kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy (poprzez 

szkolenia zawodowe, uzyskanie doświadczenia zawodowego)
10

. 

Etapy IPD 

W pracy nad IPD można wyróżnić następujące etapy: 

                                                           
7
 Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania, oprac. IMC Consulting Limited w ramach projektu 

Phare 2001 SSG „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 4. 
8
 Por: Indywidualny Plan Działania. Podręcznik metodyczny, C. Pielok, Anna Woynarowska-Janiszewska, A. 

Łukaszewska, Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego, nr 48, MPiPS, Departament Rynku 

Pracy, Warszawa 2010, s. 43. 
9
 Tamże, s. 15. 

10
 Por: Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania, oprac. IMC Consulting Limited w ramach 

projektu Phare 2001 SSG „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy”, realizowanego na zlecenie Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003 i Indywidualny Plan Działania. Podręcznik metodyczny, 

C. Pielok, Anna Woynarowska-Janiszewska, A. Łukaszewska, Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy 

Zawodowego, nr 48, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2010. 
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- rozpoznanie sytuacji i potencjału klienta przez doradcę zawodowego, 

- tworzenie IPD przez klienta i doradcę zawodowego we współpracy z innymi specjalistami, 

- realizacja IPD przez klienta ze wsparciem doradcy zawodowego i innych specjalistów, 

- zakończenie realizacji IPD. 

Przygotowanie do opracowania IPD może polegać na przeanalizowaniu informacji na temat 

form wsparcia, z których klient wcześniej skorzystał i dotychczasowego przebiegu procesu 

doradczego. Doradca może również skorzystać z możliwości przeprowadzenia z klientem 

wstępnej rozmowy; jeżeli pierwszy wywiad z klientem przeprowadza inny specjalista (np. 

pośrednik pracy), osoba tworząca IPD we współpracy z klientem powinna mieć dostęp do 

sprawozdania z wywiadu. Źródła danych zastanych, które można wziąć pod uwagę przy 

rozpoznaniu sytuacji klienta to np.: dane pozyskane z karty/ankiety rejestracyjnej, dostępne 

dokumenty dotyczące sytuacji zawodowej osoby (CV, świadectwa ukończonych kursów i 

szkoleń, świadectwa pracy, rekomendacje)
11

. Analizie można poddać również dane na temat 

sytuacji społecznej klienta (sytuacja zdrowotna, status rodzinny), wykształcenia, cech 

osobowości i problemu zawodowego. 

IPD przygotowywany jest zawsze w formie pisemnych ustaleń pomiędzy doradcą 

zawodowym lub innym specjalistą a osobą objętą wsparciem. Pożądane jest by osoba 

przygotowująca IPD z klientem jednocześnie prowadziła IPD i najczęściej spośród 

pracowników organizacji się z nim kontaktowała. W ramach tworzenia IPD należy: określić 

kolejność działań do realizacji przez klienta i działań możliwych do zastosowania przez 

organizację wspierającą i w miarę możliwości doprecyzować terminy realizacji działań. Po 

przygotowaniu IPD powinno zostać podpisane przez klienta
12

. Istotne jest by wszystkie cele i 

zadania zapisane w IPD były konkretne, realistyczne i mierzalne, tak aby po zakończeniu 

wsparcia można było ocenić w jakim stopniu zostały osiągnięte. Osoba bezrobotna powinna 

zaakceptować postawione cele i wyznaczone zadania, powinna je rozumieć i widzieć korzyści 

wynikające z ich realizacji. Są to niezbędne warunki uruchomienia motywacji klienta do 

działania na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Realizacja IPD polega na podejmowaniu działań zaplanowanych w IPD. W zależności od 

potrzeb danej osoby może być to np. doradztwo zawodowe i udzielanie informacji 

zawodowej, szkolenia, pośrednictwo pracy, warsztaty grupowe. Wszyscy specjaliści 

wspierający klienta w realizacji poszczególnych działań powinni współpracować z osobą 

prowadzącą IPD. Należy na bieżąco informować klienta o dalszych krokach w realizacji IPD i 

zachęcać do ich wykonania. Każde zakończone zadanie powinno być odnotowywane w IPD 

jako wykonane. W przypadku wystąpienia problemów na etapie realizacji IPD należy 

zapewnić klientowi możliwość skorzystania z dodatkowej pomocy. W sposób ciągły w 

trakcie realizacji IPD należy prowadzić monitoring. Umożliwia to wspomaganie wykonania 

                                                           
11

 Por: Indywidualny Plan Działania. Podręcznik metodyczny, C. Pielok, Anna Woynarowska-Janiszewska, A. 

Łukaszewska, Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego, nr 48, MPiPS, Departament Rynku 

Pracy, Warszawa 2010, s. 34 -39. 
12

 Por: tamże, s. 55. 
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IPD poprzez badanie osiąganych wyników i porównywanie ich z zakładanymi; wczesne 

ostrzeganie o ewentualnych trudnościach umożliwia szybkie podjęcie działań naprawczych
13

.  

Zakończenie realizacji IPD wymaga dokonania wyczerpującego podsumowania objętych 

planem działań, ich przebiegu i wyników. W ramach podsumowania należy przeanalizować 

takie informacje, które pozwolą stwierdzić na ile IPD był trafny, skutecznie, sprawnie i 

terminowo zrealizowany, jak bardzo klient angażował się w jego wykonanie. Z tej przyczyny 

kluczową informacją jest wynik końcowy realizacji IPD i powód zakończenia współpracy 

(podjęcie pracy, brak zatrudnienia pomimo wykonania IPD, rezygnacja z realizacji IPD). W 

Kontekście analizy ewentualnego niepowodzenia warto uwzględnić działania zaplanowane i 

niezrealizowane (z podaniem przyczyny zaniechania). W uzasadnionych przypadkach należy 

zawrzeć wskazówki na temat ewentualnego dalszego działania z osobą bezrobotną
14

. 

 

IPD w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

Sposób tworzenia i realizacji IPD w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo 

na rynku pracy III” jest zgodny z przedstawionymi wyżej założeniami. Celem długofalowym 

IPD przygotowanych dla uczestników projektu było podjęcie przez nich pracy, a cele 

bezpośrednie polegały m.in. na wyznaczeniu adekwatnych celów zawodowych, 

zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy, nabyciu umiejętności poszukiwania pracy 

i nabyciu nowych kwalifikacji i kompetencji. Uczestnicy i doradcy zawodowi wraz z innymi 

pracownikami projektu przechodzili przez wszystkie etapy pracy nad IPD: najpierw czynili 

przygotowania do tworzenia IPD, następnie je opracowywali, po czym IPD było realizowane 

i kończone. Prace nad IPD były cały czas monitorowane, dzięki czemu możliwe było 

wprowadzanie zmian koniecznych do osiągnięcia celu lub optymalizujących dążenie do 

niego.  

IPD było podstawowym narzędziem wsparcia Beneficjentów i Beneficjentek, a inne formy 

były stosowane pod warunkiem, że zostały zaplanowane w IPD, a więc można uznać je za 

rezultat IPD. Ze względu na nadrzędność IPD wśród innych form wsparcia przygotowano je i 

zrealizowano ze wszystkimi trzy tysiące dziesięcioma uczestnikami projektu; z doradztwa 

zawodowego również skorzystali wszyscy Beneficjenci. Poza forami wsparcia skierowanymi 

do uczestników, które były ujmowane w ich IPD, w projekcie wsparcie odebrali również 

pracownicy Partnerów, którzy wzięli udział w szkoleniach oraz osoby z najbliższego 

otoczenia Beneficjentów (najczęściej członkowie ich rodzin). Działania, które ich objęły nie 

dotyczyły bezpośrednio tworzenia i realizacji IPD Beneficjentów, lecz miały na nie pośredni 

wpływ. 
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 Por: tamże, s. 61-79. 
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Schemat 1. Schemat graficzny indywidualnego planu działania w projekcie „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. 

 

  

Rekrutacja 
uczestnika/ 
uczestniczki 

projektu  

 

Tw
o

rze
n

ie
 i re

alizacja IP
D

 

Zakończenie 
udziału  

w projekcie 

Rozpoznanie aktualnej sytuacji 
uczestnika/ 

uczestniczki (ankieta, 
rozmowa wstępna)  

Opracowanie IPD 

Doradztwo zawodowe i/lub 

Warsztaty Aktywizacji 
Zawodowej i/lub 

 

Pomoc psychologiczna  
i konsultacje niezależnego 

życia i/lub 

Szkolenia podnoszące 
kwalifikacje i/lub 

Szkolenia zawodowe i/lub 

Indywidualne zajęcia 

praktyczne i/lub 

Staż rehabilitacyjny i/lub 

Pomoc w kontynuacji nauki 
i/lub 

Pośrednictwo pracy i/lub 

 

D
ziałan

ia w
p

ływ
ające

 n
a tw

o
rze

n
ie

 i re
alizację IP

D
 

Zakup sprzętu 

 

Wsparcie osób  

z otoczenia 

uczestnika/ 

uczestniczki 

projektu 

 

 

Szkolenia dla 

kadry projektu 

Zakończenie IPD 

Rekrutacja kadry 
projektu i osób  

z otoczenia 
uczestników projektu  

Video CV (portfolio) i/lub 



 

15 
 

Każdy Partner korzystał z własnego wzoru IPD; nie powstał wspólny dla całego projektu 

dokument, nie wprowadzono też wytycznych jakie elementy muszą zostać uwzględnione w 

IPD. Dzięki temu Partnerzy mogli realizować IPD w sposób, który uznawali za najbardziej 

właściwy. Jest to zgodne z panującą tendencją by kartę IPD dostosowywać do potrzeb grupy 

klientów, możliwości jakimi dysponuje organizacja oferująca pomoc i założeń projektu. 

Ponadto odgórnie wprowadzony wzór IPD musiałby być bardzo długi, jeżeli miałby zawierać 

wszystkie zagadnienia uznawane za ważne przez Partnerów; to spowodowałoby, że byłby to 

dokument niewygodny dla użytkowników. Natomiast gdyby pominięto pewne punkty 

Partnerzy, którzy uważaliby je za ważne, prawdopodobnie wprowadzaliby swoje wewnętrzne 

suplementy do IPD, więc nie osiągnięto by założonej unifikacji IPD. Wzory IPD stosowane w 

projekcie stanowiły know-how organizacji, na ogół są wynikiem wieloletniego 

doświadczenia, w tym także związanego z realizacją projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

W PM, CP i SPI doradcy zawodowi byli wiodącymi specjalistami koordynującymi proces 

wsparcia Beneficjenta. Ważną rolę przy przygotowaniu IPD odgrywali również 

psychologowie, którzy dokonywali diagnozy na potrzeby opracowania planu i prowadzili 

konsultacje indywidualne z uczestnikami. Natomiast w FAR osobą, która towarzyszyła osobie 

niepełnosprawnej ruchowo przez cały okres trwania projektu, najlepiej znała Beneficjenta, 

motywowała do aktywności i udzielała podstawowego wsparcie był trener pracy, a nie 

doradca zawodowy. W związku z tym doradcy mogli współpracować z trenerami pracy 

podczas tworzenia IPD dla Beneficjentów. Zaangażowanie we współpracę przy realizacji IPD 

możliwe szerokiego grona pracowników projektu jest w pełni zgodne z zaleceniami 

metodycznymi do IPD
15

. 

Jak wspomniano wyżej IPD stanowi swoistą operacjonalizację celu, jakim jest zatrudnienie 

osoby niepełnosprawnej; rozwija go, nie tylko o działania, które należy podjąć, by zdobyć 

pracę, ale także o sprofilowanie docelowego miejsca zatrudnienia według możliwości i 

potrzeb uczestnika projektu. Udział w projekcie mógł trwać maksymalnie dwa lata, więc 

należało realistycznie ocenić, co w tym czasie da się osiągnąć z Beneficjentem lub 

Beneficjentką. Uczestnicy projektu byli w różnej sytuacji życiowej (np. uczyli się lub 

studiowali, mieli długą przerwę w pracy lub nigdy wcześniej nie pracowali) i w związku z 

tym nie dla każdego odpowiednim i realnym celem było zatrudnienie; w pewnych 

przypadkach równie adekwatne mogło być np. podniesienie kwalifikacji lub ukończenie 

określonego etapu edukacji. 

Zgodnie z zaleceniami IPD każdorazowo miał postać kontraktu pomiędzy Beneficjentem a 

Partnerem reprezentowanym przez doradcę zawodowego, w którym określone były formy 

wsparcia przewidziane w projekcie dla danej osoby. Dzięki temu w przypadku wystąpienia 

rozbieżności opinii można sięgnąć do tego dokumentu i sprawdzić na co strony się umówiły. 

Nadanie IPD rangi kontraktu wywołuje poczucie zobowiązania u Beneficjenta i 

Beneficjentki; mają oni świadomość, że wykonywanie czynności zapisanych w planie jest 

obowiązkiem, który na siebie nałożyli. Z tego powodu każdy uczestnik projektu powinien 
                                                           
15

 Por: tamże, s. 86. 
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podpisać swój IPD. Składając podpis wyraża się akceptację zapisów w dokumencie i wolę 

udziału w wybranych formach wsparcia. 

IPD należało przygotować na początku udziału Beneficjenta i Beneficjentki w projekcie, 

ponieważ było ono niezbędne do udzielenia innego wsparcia. Regułą było przeznaczanie na 

ten cel pierwszego spotkania z doradcą zawodowym, w czasie którego odbywał się 

pogłębiony, bardzo dokładny wywiad doradczy. W uzasadnionych przypadkach opracowanie 

IPD trzeba było rozłożyć na dwa spotkania, np. w przypadku osób, które miały problemy z 

mówieniem lub z powodu zmęczenia nie mogły skupić uwagi. Zasadniczo lepiej jest nie 

rozkładać przygotowania IPD na kilka spotkań, ponieważ może to osłabić motywację 

Beneficjenta do ukończenia tego zadania. Godzina lub półtora to czas, który na ogół 

wystarcza na przeprowadzenie rozmowy i wypełnienie na jej podstawie IPD; Beneficjent ma 

w trakcie jeszcze możliwość przemyślenia pewnych kwestii. 

Doradca zawodowy jeszcze przed przystąpieniem do opracowania IPD dysponował pewnymi 

informacjami, które były podstawą przygotowania ścieżki wsparcia dla Beneficjenta; w 

projekcie występował więc zalecany pierwszy etap tworzenia IPD polegający na rozpoznaniu 

sytuacji i potencjału klienta. Podczas przystępowania do projektu każdy nowy uczestnik 

wypełniał ankietę, w której były pytania m.in. na temat wykształcenia, doświadczenia 

zawodowego i ukończonych kursów. Na tym etapie Beneficjenci również wstępnie określali 

swoje potrzeby i preferencje oraz opisywali jakie mają problemy z mobilnością. W związku z 

tym, że doradcy korzystali również z innych, niż rozmowa z uczestnikiem projektu, źródeł 

informacji (np. z ankiety rekrutacyjnej, diagnozy dokonanej przez psychologa, informacji od 

trenera pracy), mogli się przygotować do wywiadu doradczego i przystąpić do niego mając 

pewne hipotezy na temat ustaleń, które powinny znaleźć się w IPD. Na spotkaniu 

następowało porównanie planów Beneficjenta z sugestiami doradcy i uzgodnienie wspólnego 

stanowiska. IPD zawsze powstawał w wyniku przeprowadzonej rozmowy. Doradcy nie znają 

Beneficjentów w pełni, więc nie zapisują w IPD form wsparcia, które tylko im wydają się 

odpowiednie dla Beneficjenta. Z tego powodu tak istotne jest osiągnięcie porozumienia 

odnośnie tego, jakie konkretne zapisy mają się znaleźć w IPD. 

Praca nad IPD koncentrowała się na kilku zagadnieniach. Konieczne było określenie 

umiejętności i predyspozycji zawodowych Beneficjenta na podstawie jego dotychczasowych 

doświadczeń lub ewentualnie testów psychometrycznych. Po uwzględnieniu również 

wykształcenia można było wstępnie wskazać miejsca lub stanowiska, na których te zasoby 

mogą być przydatne; jednocześnie należało doprecyzować czy możliwe jest świadczenie 

pracy w siedzibie firmy, czy wykonalna jest tylko praca zdalna. Brane pod uwagę były nie 

tylko mocne, ale i słabe strony Beneficjentów – liczyło się co potrafią, jakie mają 

umiejętności i kwalifikacje, ale równie ważne było czego jeszcze muszą się nauczyć, z jakimi 

potrzebami przystąpili do projektu. Bardzo ważny punkt IPD to lista form wsparcia; należało 

przeanalizować ją punkt po punkcie i podjąć decyzję, z których Beneficjent skorzysta. 

Uwzględniano przy tym dotychczasowe doświadczenia Beneficjentów i Beneficjentek 

zdobyte w innych projektach, np. jakie szkolenia ukończyli i czy okazały się one przydatne, 

czy uczestniczyli w warsztatach, czy odbywali praktyki zawodowe. To pozwalało wybrać 

takie działania, które najlepiej przysłużą się zdobyciu zatrudnienia. Np. gdy Beneficjent 
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twierdził, że nic pozytywnego nie wynosi z warsztatów aktywizacji zawodowej nie 

proponowano mu w nim udziału. Działania wybrane dla Beneficjenta były określane na tyle 

precyzyjnie na ile to było możliwe, np. jaki ma być zakres szkolenia, na jakim stanowisku 

powinien odbyć się staż. Następnie ustalano terminy realizacji poszczególnych działań, po 

czym można było przystąpić do realizacji planu. Jednak w tym momencie nie kończyła się 

rola IPD. Od tej chwili przystępowano do wykonania IPD oraz sukcesywnie w trakcie całego 

udziału Beneficjenta w projekcie notowano jak realizowane jest wsparcie i jak przebiega 

osiąganie celu (czyli prowadzono monitoring). Ponieważ w IPD zawarte były najważniejsze 

informacje nie trzeba było sięgać do dodatkowej dokumentacji, żeby się przekonać na jakim 

etapie jest praca z Beneficjentem. 

Ważną kwestią jest uwzględnienie w IPD niepełnosprawności Beneficjenta. Zasadniczo 

wzory tego dokumentu stosowane przez Partnerów mogły być z powodzeniem używane w 

pracy z osobami pełnosprawnymi. Założenie było takie, że osoba niepełnosprawna potrzebuje 

identycznego wsparcia w aktywizacji społecznej i zawodowej jak każda inna osoba 

bezrobotna lub poszukująca pracy. Jedyne elementy IPD ściśle związane ze specyfiką 

projektu to pytania o potrzebę korzystania z usług osobistego asystenta i o sprzęt, którego 

zakup mógłby ułatwić Beneficjentowi aktywizację zawodową. Partnerzy różnili się w opinii 

na temat tego, czy należy w IPD umieszczać informację o rodzaju i stopniu 

niepełnosprawności.  

Argument za uwzględnianiem tych danych był taki, że należy zapisać wszystkie ważne 

informacje o Beneficjencie, a jeżeli pominie się niepełnosprawność trzeba będzie sięgać do 

innych dokumentów. Były to bardzo istotne z punktu widzenia doradcy zawodowego 

informacje, ponieważ musiał on wiedzieć jakiej pracy Beneficjent i Beneficjentka ze względu 

na niepełnosprawność nie mogą wykonywać. Należy brać pod uwagę to, że aktywizacja 

zawodowa chociaż jest celem nadrzędnym projektu nie może polegać na skierowaniu 

Beneficjentów do pracy, która będzie miała negatywny wpływ na zdrowie. Z tego powodu te 

informacje znalazły się w IPD ze względów praktycznych (żeby doradca wiedział jaką pracę 

Beneficjent może wykonywać).  

Z kolei przeciwko uwzględnianiu w IPD danych na temat niepełnosprawności według PM 

przemawiała potrzeba skoncentrowania się na zasobach Beneficjentów i pracowania z nimi 

jak z osobami, które pomimo ograniczonej sprawności ruchowej starają się żyć aktywnie. 

Informacje na temat stopnia i rodzaju niepełnosprawności były gromadzone w ankiecie 

rekrutacyjnej i w indywidualnej diagnozie przeprowadzanej przez psychologa oraz 

uwzględniane podczas udzielania wsparcia. Ponadto Beneficjenci często wymieniali 

ograniczenia związane z funkcjonowaniem jako swoje słabe strony; tak więc te informacje 

pojawiały się w „tle” tworzenia IPD, ale nie były nazwane wprost.  

Postać jaką IPD przyjmował na pierwszym spotkaniu to zaledwie wstępny rys programu 

wsparcie dla Beneficjenta, który mógł podlegać modyfikacjom. IPD nie było ustalone 

ostatecznie; był to dokument poniekąd dynamiczny. Wszystkie formy wsparcia, z których 

korzystali Beneficjenci były im oferowane po to by zwiększyć szanse zatrudnienia; tak więc 

poszczególne działania w projekcie były środkami, które miały doprowadzić do celu w 
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postaci podjęcia pracy przez Beneficjentów i Beneficjentki. Z tego powodu te środki, czyli 

działania, można było modyfikować w zależności od tego jak rozwijała się sytuacja 

Beneficjenta. Część osób robiła mniejsze postępy niż zakładano na początku i wtedy 

konieczne było danie im więcej czasu lub rezygnowanie z działań, z których nie mogliby 

efektywnie skorzystać i zaproponowanie innych. Natomiast osoby, które radziły sobie bardzo 

dobrze omijały zaplanowane działania, gdy okazywały się one niepotrzebne, np. bezpośrednio 

po szkoleniu zawodowym szły do pracy, a nie na staż. Takie sytuacje nie oznaczały, że 

doradcy błędnie przygotowali IPD; nie oczekiwano od nich, że ze stuprocentową trafnością 

będą rozpoznawali możliwości Beneficjentów i przewidywali okoliczności, które mogą 

wpłynąć na udzielanie wsparcia. Podobnie jak cały IPD tak jego zmiany wymagały akceptacji 

Beneficjenta. Plan, bez względu na to czy podlegał modyfikacjom czy nie, systematyzował 

uczestnictwo w projekcie; dzięki niemu obydwie strony orientowały się w jakich działaniach 

Beneficjent będzie uczestniczył w określonym terminie. 

Z doświadczeń FAR wynika, że IPD nie jest najlepszym ani wystarczającym narzędziem 

wsparcia osób niepełnosprawnych ruchowo we wchodzeniu na rynek pracy, ponieważ został 

stworzony z myślą o osobach pełnosprawnych, które co do zasady nie potrzebują bardzo 

kompleksowego wsparcia. 

Osoby niepełnosprawne ruchowo, szczególnie w stopniu znacznym, mają wiele innych 

poważnych problemów poza brakiem pracy. Są to trudności związane z niemożnością 

prowadzenia aktywnego życia – brak możliwości uczestnictwa, funkcjonowania w otoczeniu, 

brak właściwego zaopatrzenia w środki ułatwiające aktywność, bariery świadomościowe. 

Zanim osoba z tak poważnymi ograniczeniami spowodowanymi niepełnosprawnością 

zostanie aktywizowana zawodowo powinna odebrać wsparcie wstępne związane z treningiem 

umiejętności podstawowych i związanych z szeroko rozumianą aktywnością, uczestnictwem 

w życiu. Może to również dotyczyć dostosowania mieszkania, ponieważ jeżeli ktoś nie ma 

możliwości przemieszczania się nawet w obrębie własnego domu, to bez rozwiązania tych 

problemów podjęcie pracy jest dla niego nieosiągalne. 

Z tego powodu bardziej niż IPD Beneficjenci potrzebują indywidualnego planu wsparcia, 

nakierowanego na szeroko rozumianą aktywizację, uwzględniającego każdy aspekt 

funkcjonowania i relacje z otoczeniem. IPD przygotowane tak jak dla osoby pełnosprawnej 

nie spełnia takiej roli, ponieważ dotyczy wyłącznie celów zawodowych, czyli zbyt wąsko i 

jednostronnie ujmuje potrzeby Beneficjenta. Warunkiem skuteczności IPD jest przygotowanie 

go przez doradcę, który ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnym i jest 

uważny na ich ograniczenia. Ponadto początek udziału w projekcie to nie jest dobry moment 

na tą formę wsparcia, ponieważ nie każdy od razu jest gotowy, żeby myśleć o sobie w 

kontekście zatrudnienia. Zbyt wczesny kontakt z doradcą może zniechęcić Beneficjenta do 

aktywizacji zawodowej. Odpowiedni moment na włączenie doradcy do działania powinien 

wybrać trener pracy w porozumieniu z zespołem. Spotkanie umówione w biurze projektu w 

ściśle określonych godzinach nie sprzyja pracy nad IPD. FAR preferuje wykonywanie tego 

zadania podczas warsztatów aktywizacji zawodowej, kiedy jest więcej czasu i bardziej 

komfortowe warunki, a ponadto doradca może lepiej poznać Beneficjenta. Co do zasady 

przygotowanie skutecznego IPD bez bliższego poznania Beneficjenta jest niemożliwe. Z tego 
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powodu doradca powinien być otwarty na informacje inne niż dotyczące rozwoju 

zawodowego, prosić trenerów pracy i innych członków zespołu o więcej informacji na temat 

Beneficjentów, interesować się w jakich warunkach żyją, na czym polegają ich schorzenia i 

jakie mają ograniczenia funkcjonalne. Wg FAR nie wszystkim uczestnikom projektu IPD jest 

potrzebny. Większość powinna mieć IPD, Beneficjenci byli zadowoleni z pracy z doradcą, 

natomiast nie należy przeceniać tego narzędzia aktywizacji zawodowej. Nie zastąpi ono 

działań, które są faktycznie wykonywane przez innych członków zespołu bez udziału 

doradcy. 

Syntezę doświadczeń Partnerów w tworzeniu i wdrażaniu IPD z osobami niepełnosprawnymi 

ruchowo przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 1. Podobieństwa i różnice w tworzeniu i realizacji IPD przez Partnerów 

 PM SPI CP FAR 

Źródła rozpoznania 
sytuacji 

Beneficjenta/ 
Beneficjentki 

Ankieta 

rekrutacyjna/ 

diagnoza 

dokonana przez 

psychologa 

Ankieta 

rekrutacyjna/ 

diagnoza 

dokonana przez 

psychologa 

Ankieta 

rekrutacyjna 

Informacje 

zgromadzone 

przez trenera 

pracy 

Specjalista 

przygotowujący IPD 

z klientem 

Doradca 

zawodowy 

Doradca 

zawodowy 

Doradca 

zawodowy/ 

psycholog 

Doradca 

zawodowy 

Specjalista 

prowadzący IPD 

Doradca 

zawodowy 

Doradca 

zawodowy 

Doradca 

zawodowy 

Trener pracy 

Uwzględnienie 
informacji o 

stopniu i rodzaju 
niepełnosprawności 

w karcie IPD 

Nie Tak Tak Tak 

Główny cel IPD Aktywizacja 
zawodowa 
Beneficjenta/ 
Beneficjentki 

Aktywizacja 
zawodowa 

Beneficjenta/ 
Beneficjentki 

Aktywizacja 
zawodowa 

Beneficjenta/ 
Beneficjentki 

Aktywizacja 
funkcjonalna i 

społeczna 
Beneficjenta/ 
Beneficjentki 

Czy należy 

uwspólnić kartę IPD 

dla Partnerstwa? 

Nie Nie Nie Nie 

 

Wzór IPD stosowny w PM: 

Dane osobowe Beneficjentki/Beneficjenta 
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Część I 

Poznanie siebie i swoich oczekiwań 

 Określenie mocnych stron 

 Określenie słabych stron 

 Określenie obszaru do pracy przez Beneficjentkę/Beneficjenta 

 Określenie umiejętności o charakterze zawodowym 

 Określenie możliwości zawodowych (opis stanowiska na którym 

Beneficjentka/Beneficjent mogłaby/mógłby pracować) 

 Potrzeba udziału w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej (określenie zainteresowania 

tematyką) 

 Potrzeba szkoleń zawodowych, kontynuacji nauki (w jakim zakresie) 

 Potrzeba kontaktu ze specjalistami (psycholog, prawnik konsultant niezależnego 

życia, logopeda, lekarz, rehabilitant, inni specjaliści) 

 Potrzeba wsparcia asystenta (w jakim zakresie) 

 Potrzeba zakupu sprzętu umożliwiającego aktywizację zawodową 

 Potrzeba odbycia stażu, praktyk (gdzie, w jakim charakterze) 

 Potrzebna pośrednictwa pracy 

Plan realizacji działań w projekcie  

Podniesienie umiejętności i kwalifikacji 

Cel główny Czynności do wykonania Termin realizacji 

Kontynuacja nauki   

Podniesienie kwalifikacji 

zawodowych 

  

Poszerzenie doświadczenia 

zawodowego (staże, 

wolontariat, praktyki) 

  

Plan aktywnego poszukiwania pracy 

Cel główny Czynności do wykonania Termin realizacji 

Sformułowanie poprawnych 

dokumentów aplikacyjnych 

  

Aktywne poszukiwanie 

zatrudnienia 

  

Część II 

(wypełniana na zakończenie projektu) 

Imię i nazwisko Beneficjentki/Beneficjenta 

Inne działania nie uwzględnione planem 

Wnioski (podsumowanie aktywności Beneficjentki/Beneficjenta w projekcie) 

Data zakończenia/przerwania udziału w projekcie 

Powód przerwania udziału w projekcie  

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa  

 Tak 
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 Nie 

Powód wycofania się z zaplanowanej formy wsparcia  

 Podjęcie zatrudnienia 

 Inne, podać jakie  

Załącznik nr 1 

Realizacja przyznanych w ramach IPD form wsparcia 

Data/termin Forma 

wsparcia/temat 

rozmowy 

Imię i 

nazwisko 

prowadzącego 

Podpis 

prowadzącego 

Podpis 

Beneficjentki/Beneficjenta 

– Lista obecności  

     

     

     

Załącznik nr 2 

Pośrednictwo pracy 

(dokumentacja elektroniczna, załączona do teczki na koniec projektu) 

Data Przedstawiona 

oferta pracy 

(stanowisko) 

Nazwa, adres, 

tel. kontaktowy 

pracodawcy 

Rezultat Osoba 

przekazująca 

ofertę 

     

     

     

 

Wzór IPD stosowny w SPI: 

Imię i nazwisko 

PESEL 

Stopień i rodzaj posiadanej niepełnosprawności 

Przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy (poziom i rodzaj wykształcenia, ukończone 

kursy i szkolenia) 

Doświadczenie zawodowe (w tym staże, praktyki zawodowe, wolontariat) 

Opis predyspozycji zawodowych (w tym analiza funkcjonalna) 

Obsługa komputera 

Znajomość języków obcych 

Plany i oczekiwania zawodowe (wybrana branża lub zawód) 

Deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności (określenia braków i barier uniemożliwiających 

realizację planów zawodowych) 

Wybrane rodzaje wsparcia 
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Rodzaj wsparcia  Uwagi (uzasadnienie decyzji 

o przyznaniu określonego 

rodzaju wsparcia) 

Termin realizacji 

Doradztwo zawodowe □   

Pośrednictwo pracy □   

Warsztaty Aktywizacji 

Zawodowej □ 

  

Konsultacje psychologiczne 

□ 

  

Konsultacje prawne □   

Konsultacje Niezależnego 

Życia □ 

  

Zajęcia praktyczne u 

pracodawcy □ 

  

Staż rehabilitacyjny □   

Szkolenia 

zawodowe/podnoszące 

kwalifikacje □ 

  

Pomoc w 

rozpoczęciu/kontynuacji 

nauki (czesne, zakup 

podręczników) □ 

  

Sprzęt □   

Portfolio □   

 

Plan działań doradztwa zawodowego 

Imię i nazwisko 

Forma wsparcia Zalecone Planowany 

termin 

Data realizacji Uwagi 

Badanie predyspozycji 

zawodowych 

    

Opracowanie/aktualizacja 

dokumentów 

aplikacyjnych 

    

Przygotowanie do 

rozmowy kwalifikacyjne 

    

Analiza rynku pracy     

Warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy 

(wyjazdowe/stacjonarne) 

    

Inne/jakie     
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Imię i nazwisko 

Cel zawodowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok I     Krok II     Krok 

III 

Data zakończenia/przerwania udziału w projekcie 

Powód zakończenia/przerwania udziału w projekcie 

Wzór IPD stosowny w CP: 

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA BENEFICJENTA/BENFICJENTKI  

W RAMACH PROJEKTU 

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

 

 

Imię i nazwisko Beneficjenta/ Beneficjentki*  projektu…………………………………… 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie:……………………………………………….. 

 

 

I. POZNANIE SIEBIE I SWOICH OCZEKIWAŃ 

 

1. Określenie słabych i mocnych stron Beneficjenta/ Beneficjentki * . 

Działanie: 

 

Sposób 

realizacji: 

 

Termin 

realizacji: 

 

Działanie: 

 

Sposób 

realizacji: 

 

Termin 

realizacji: 

 

Działanie: 

 

Sposób 

realizacji: 

 

Termin 

realizacji: 
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2. Określenie umiejętności i możliwości zawodowych Beneficjenta/ Beneficjentki* 

 

 

 

 

 

3. Cel wsparcia beneficjenta w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej. 

 

 

 

 

 

4. Obszary wsparcia Beneficjenta/ Beneficjentki * .  

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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II. PROPONOWANE FORMY WSPARCIA* 

*Proszę zaznaczyć  

 

□ Poradnictwo zawodowe 

 

□ Warsztaty aktywizacji zawodowej 

 

□ Szkolenia podnoszące kwalifikacje 

 

□ Szkolenia zawodowe 

 

□ Zajęcia praktyczne u pracodawcy 

 

□ Staż  

 

□ Zatrudnienie 

 

□ Rozpoczęcie i kontynuacja nauki 

 

□ Zakup sprzętu  

 

□ Spotkania monitorująco – aktywizujące.  

 

□ Konsultacje ze specjalistą  

 

□ Konsultacje z prawnikiem  
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□ Konsultacje z psychologiem  

 

□ Konsultacje z  doradcą zawodowym  

 

□ Konsultacje ze specjalistą  

 

□ Wsparcie asystenta 

 

 

………………………………. 

  Data i podpis Beneficjenta/ Beneficjentki 

 

 

 Podpis psychologa 

 

 

  ………………………………. 

Podpis doradcy zawodowego 

 

 

  ………………………………. 

Podpis Koordynatora ds. form wsparcia 

 

 

Załącznik nr 1 

Do Indywidualnego Planu Działania 

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

     

REALIZACJA PRZYZNANYCH FORM WSPARCIA W RAMACH INDYWIDUALNEGO 

PLANU DZIAŁANIA 

 

Imię i nazwisko Beneficjenta/Beneficjentki*  projektu............................................. 

 

IPD REALIZACJA/ 

MODYFIKACJ
EFEKTY DATA I 

PODPIS 
DATA I 
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 A IPD PRACOWNIK

A 

PODPIS 

BENEFICJENT

A/ 

BENEFICJENT

KI* 

□ Poradnictwo 

zawodowe 

 

    

□ Warsztaty 

aktywizacji 

zawodowej 

 

    

□ Szkolenia 

podnoszące 

kwalifikacje 

 

    

□ Szkolenia 

zawodowe 

 

    

□ Zajęcia 

praktyczne u 

pracodawcy 

 

    

□ Staż  

 

    

□ Zatrudnienie 

 

    

□ Rozpoczęcie i 

kontynuacja 

nauki 
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□ Zakup sprzętu  

 

    

□ Spotkania 

motywująco – 

aktywizujące.  

 

    

□ Konsultacje 

ze specjalistą  

 

    

□ Konsultacje z 

prawnikiem  

 

    

□ Konsultacje z 

psychologiem  

 

    

□ Konsultacje z  

doradcą 

zawodowym  

 

    

□ Konsultacje 

ze specjalistą  

 

    

□ Wsparcie 

asystenta 

 

    

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Załącznik nr 2 

Do Indywidualnego Planu Działania 

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 
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POŚREDNICTWO PRACY  

 

Imię i nazwisko Beneficjenta/ Beneficjentki*  projektu............................................. 

 

DATA 

PRZEDSTA

WIONA 

OFERTA 

PRACY 

(STANOWIS

KO) 

NAZWA, 

ADRES , 

TEL. 

KONTAKTO

WY 

PRACODAW

CY 

REZULTAT 

DATA I 

PODPIS 

PRACOWNI

KA 

DATA I 

PODPIS 

BENEFICJEN

TA/ 

BENEFICJEN

TKI* 

  

 

    

 

 

     

      

*niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 3 

Do Indywidualnego Planu Działania 

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

  

 

WNIOSKI 

 

 

Inne działania podjęte, nie uwzględnione planem: 

 

 

 

1. Podsumowanie aktywności beneficjenta/Beneficjentki* 
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Data zakończenia/przerwania udziału w projekcie:………………………………. 

 

Powód przerwania udziału w 

projekcie……………………………………………………………………………. 

 

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowanym dla niej Indywidualnym 

Planem Działania : 

□ tak 

□ nie 

 

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia: 

□ podjęcie zatrudnienia 

□ inne, podać jakie ………………………………………………………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………. 

  Data i podpis Beneficjenta/ Beneficjentki 

 

 

……………………………….. 

Podpis psychologa 

 

 

 

………………………………. 

Podpis doradcy zawodowego 

 

 

………………………………. 

Podpis Koordynatora ds. form wsparcia 

 

 

Wzór IPD stosowny w FAR: 

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 

 

I.                                                                                                       II. 

    imię i nazwisko                                                                                data urodzenia 
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III. Stopień i rodzaj posiadanej niepełnosprawności 

 

 

IV. Opis predyspozycji zawodowych (wyniki testu) 

 

 

V. Przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy (poziom i rodzaj wykształcenia, ukończone 

kursy i szkolenia oraz umiejętności zawodowe i pozazawodowe). 

 

 

VI. Doświadczenie zawodowe (w tym staż, przygotowanie zawodowe, praktyka zawodowa, 

wolontariat) 

 

 

 

VI. Oczekiwania zawodowe (sprecyzowanie tego do czego dążysz) 

 

 

VII. Zidentyfikowane deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności (sprecyzowanie barier i 

trudności w realizacji oczekiwań zawodowych) 

 

 

CEL ZAWODOWY:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(zajęcie, zawód który chce wykonywać) 

 
DZIAŁANIE: 
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 .............................................    .............................................................. 

data i podpis doradcy zawodowego    data i  Twój podpis 

                ............................................................... 

podpis opiekuna/osoby uprawnionej 

 

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Magdalena Skawińska z FAR: 

Beneficjent, około 40 lat, po urazie rdzenia kręgowego, zamieszkiwał w DPS w mieście 

poniżej 20 tysięcy mieszkańców, z zawodu mechanik samochodowy. Beneficjent przed 

przystąpieniem do projektu był mało samodzielny, nie wierzył we własne możliwości i nie 

widział szansy wykonywania wyuczonego zawodu. Pierwszym rodzajem wsparcia, jakie 

otrzymał było spotkanie z doradcą zawodowym i stworzenie indywidualnego planu działania; 

następnie zostały podjęte kolejne działania aktywizujące. Wziął udział w warsztatach 

aktywizacji zawodowej, podczas których stał się bardziej samodzielny oraz zdobył 

kompetencje potrzebne do podjęcia aktywności zawodowej. Następnie Beneficjent uczestniczył 

w kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi komputera. Po kursie stał 

się na tyle pewny siebie, że chętnie podjął staż rehabilitacyjny zorganizowany przez 

regionalne biuro FAR. Na stażu zdobył nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe, a 

DZIAŁANIE: 

 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI: 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI: 

 

1 półrocze 2012 

DZIAŁANIE: 

 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI: 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI: 

 

1 półrocze 2012 

KROK I 

KROK II 

KROK III 
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ponadto otworzył się na ludzi i stał się bardziej komunikatywny. Pomimo, iż mieszkał w DPS 

w małej miejscowości otworzył się na nowe możliwości i zapragnął zmienić sposób życia. 

Przy wsparciu pracowników projektu podjął zatrudnienie i pracuje do dnia dzisiejszego. 

Oprócz sukcesu zawodowego odniósł również sukces osobisty. Założył rodzinę i 

przeprowadził się z DPS do nowego domu rodzinnego. W przypadku Beneficjenta można 

powiedzieć o pełnym sukcesie zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.  

Agnieszka Sztandera z FAR: 

Beneficjent, 35 lat, od roku 2011 porusza się na wózku inwalidzkim, ma wykształcenie 

ponadgimnazjalne. Odbył spotkanie z doradcą zawodowym, po którym opracowano 

Indywidualny Plan Działania. Założono dla Beneficjenta m.in. następujące cele pracy w 

projekcie: podniesienie sprawności fizycznej, poszerzenie kwalifikacji zawodowych oraz 

uzyskanie niezależności finansowej. Podjął staż rehabilitacyjny, który został przedłużony na 

wniosek pracodawcy; następnie wziął udział w warsztacie aktywizacji zawodowej. Aktualnie 

pracodawca szuka możliwości stworzenia dodatkowego stanowiska pracy i zatrudnienia 

Beneficjenta. W międzyczasie Beneficjent został wolontariuszem wspierającym kadrę 

instruktorską Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i realizuje się uczestnicząc w zajęciach 

regionalnych FAR oraz warsztatach i obozach.  

 

Jak przygotować dobry IPD dla osoby niepełnosprawnej ruchowo: 

1. Przed przystąpieniem do opracowania IPD należy przeprowadzić staranną diagnozę 

sytuacji, potrzeb, możliwości i oczekiwań Beneficjenta. 

2. Na spotkanie poświęcone IPD należy zarezerwować nie mniej niż godzinę. 

3. Konieczne jest uwzględnienie ograniczeń funkcjonalnych Beneficjenta wynikających 

z niepełnosprawności. 

4. IPD powinien być dostosowany do potrzeb, możliwości i potencjału Beneficjenta. 

5. Opracowując IPD należy mieć cały czas w świadomości cel, do którego ma on 

doprowadzić. 

6. IPD to efekt uzgodnień między Beneficjentem i doradcą zawodowym – powinno 

powstawać w drodze dialogu. 

7. Działania i formy ich realizacji zapisane w IPD powinny by precyzyjnie określone i 

umiejscowione w czasie. 

8. IPD musi być podpisany przez Beneficjenta. 

9. Osoba opracowująca z Beneficjentem IPD powinna towarzyszyć mu w wykonywaniu 

plany. 

10. W realizacji IPD z Beneficjentem i doradcą zawodowym powinni współpracować inni 

specjaliści (np. psychologowie, pośrednicy pracy, specjaliści ds. szkoleń).  

11. Należy motywować Beneficjenta do realizacji zaplanowanych zadań. 

12. W IPD należy rejestrować postępy Beneficjenta w projekcie. 

13. Zapisy w IPD można zmieniać, gdy zajdzie taka potrzeba. 

14. Zakończenie IPD Beneficjanta powinno mieć formę pisemnego podsumowania z 

odniesieniem do osiągnięcia zakładanego celu. 
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CZĘŚĆ II. FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE „WSPARCIE OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY III” 

W indywidualnych planach działania przygotowywanych dla Beneficjentów uwzględnione 

były formy wsparcia, w których wezmą oni udział podczas projektu. Opracowanie IPD było 

pierwszym wsparciem, jakie Beneficjenci otrzymywali w projekcie i niezbędnym 

wprowadzeniem do skorzystania z innych form wsparcia. Udział w szkoleniach, warsztatach 

aktywizacji zawodowej, odbycie stażu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i 

ułatwiającego funkcjonowanie oraz każda inna forma wsparcia, w której miał wziąć udział 

uczestnik projektu były możliwe, jeżeli zostało to zaplanowane w IPD. W związku z tym 

udzielanie przedstawionych niżej form wsparcia można uznać za sposób realizacji, 

„wprowadzenia z życie” dobrze przygotowanego IPD. 

Po tym jak Czytelnik zapoznał się ze sposobami przygotowywania IPD warto dowiedzieć się 

więcej o poszczególnych formach wsparcia, rekrutacji uczestników oraz działaniach w 

projekcie, które nie wynikają z IPD Beneficjentów, ponieważ nie oni w nich uczestniczą, lecz 

pośrednio oddziałują na wykonanie IPD. W związku z tym w tej części podręcznika zostały 

przedstawione formy wsparcia adresowane do uczestników projektu oraz działania 

skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo oraz pracowników projektu. 

Przytoczone opisy przypadków pomocy dla Beneficjentów zostały dobrane w taki sposób, by 

ilustrowały jak w praktyce wdrażane było wsparcie przez Partnerów.  

REKRUTACJA 

W projekcie wzięło udział 3110 osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym 1104 kobiety i 

2006 mężczyzn oraz 1050 osób z ich otoczenia (735 kobiet i 315 mężczyzn). Dotarcie z 

informacją o projekcie do tak licznej grupy Beneficjentów i przekonanie ich, że warto 

skorzystać ze wsparcia, wymagało od Partnerów podjęcia różnorodnych działań 

rekrutacyjnych. Dodatkowo konieczne było znalezienie pracodawców chętnych do przyjęcia 

na staż a następnie zatrudnienia uczestników. 

W projekcie mogły uczestniczyć osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym, które miały nie mniej niż 16 lat i nie więcej niż 59 (kobiety) lub 64 lata 

(mężczyźni) oraz były nieaktywne zawodowo. Wsparcie skierowane było głównie do osób, 

które nie brały udziału w projekcie pilotażowym i „Wsparciu osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy II”. Jednak założono, że około 800 miejsc zajmą uczestnicy z 

poprzednich edycji; warunek były taki, że nie będą brali udziału w formach wsparcia, którymi 

zostali objęci już wcześniej. Partnerzy uznali, że jest to dobre rozwiązanie ponieważ 

aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo to proces, który czasami trwa wiele 

lat. Trzecia odsłona projektu dała więc szansę na wprowadzenie na rynek pracy 

beneficjentów, którzy potrzebowali więcej czasu na aktywizację. Obowiązywała również 

zasada, że każdy nowy uczestnik może odebrać wsparcie tylko u  jednego Partnera.  

Bliscy beneficjentów też byli rekrutowaniu w celu otrzymania szczególnego wsparcia. Ważne 

było zdanie osób niepełnosprawnych ruchowo w tej sprawie, ponieważ to one wskazywały 

swojego opiekuna, który był zapraszany do projektu. Więzy rodzinne nie były w tym 
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przypadku decydujące, mógł to być zarówno ktoś spokrewniony jak i współzamieszkujący. W 

rzeczywistości znacznie częściej były to kobiety niż mężczyźni, ponieważ to one zazwyczaj 

zajmują się osobami wymagającymi, ze względu na stan zdrowia lub wiek, stałej troski. 

Opiekunowie to również pracownicy ośrodków rehabilitacyjnych i pobytowych oraz inni 

profesjonaliści pracujący z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, więc również oni mogli 

zostać objęci wsparciem. Beneficjentom, którzy prowadzą samodzielne życie nie musiał nikt 

towarzyszyć w projekcie. 

Podczas rekrutacji istotne było zapewnienie równego dostępu do projektu kobietom i 

mężczyznom. Proporcje płci zostały ustalone na podstawie struktury populacji osób 

niepełnosprawnych ruchowo i z uwzględnieniem ich zapotrzebowania na aktywizację 

społeczno-zawodową. 

Trzecią i ostatnią grupą uczestników byli pracownicy Partnerów zatrudnieni lub 

oddelegowani do zadań w projekcie, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu 

wprowadzania osób niepełnosprawnych ruchowo na rynek pracy. W tym przypadku 

rekrutacja była ograniczona do zamkniętego kręgu personelu czterech organizacji.  

Rekrutacja trwała od początku kwietnia 2012 r. do końca października 2013 r. i objęła teren 

całego kraju. Podobnie jak podczas poprzednich projektów nowych uczestników 

pozyskiwano na kilka sposobów: odbywały się spotkania indywidualne i grupowe z 

potencjalnymi beneficjentami, docierano do nich za pośrednictwem lokalnych organizacji 

pozarządowych i jednostek samorządowych oraz poprzez działania informacyjno-

promocyjne. Rekrutacja osób niepełnosprawnych i opiekunów zazwyczaj była prowadzona 

łącznie – w trakcie spotkań w domach z Beneficjentami pracownik nawiązywał bezpośredni 

kontakt z członkiem rodziny i proponował mu udział w projekcie. 

Każdy Partner, oprócz CP, zatrudniał specjalistów, których głównym zadaniem była 

rekrutacja uczestników. Odbywali oni spotkania indywidualne z osobami niepełnosprawnymi 

ruchowo, organizowali spotkania grupowe, informowali o zasadach udziału w projekcie, 

jeżeli była taka potrzeba pomagali Beneficjentom w wypełnianiu dokumentów 

zgłoszeniowych. 

Jak podkreśla FAR wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo generalnie jest pracą w 

terenie, nie wykonuje jej się w biurze projektu, oczekując aż Beneficjent sam przyjdzie po 

pomoc. Dotyczy to również rekrutacji. Powinna ona bazować przede wszystkim na kontakcie 

bezpośrednim; natomiast anonse prasowe, reklamę i spotkania rekrutacyjne należy traktować 

jako wsparcie procesu rekrutacji. Najwłaściwszym sposobem pozyskiwania nowych 

uczestników jest bezpośrednie docieranie do nich w ich domach, ośrodkach rehabilitacyjnych, 

domach pomocy społecznej – w miejscach, w których się znajdują; jest to stały sposób 

działania FAR Rekrutacja polega więc na szukaniu osób biernych, ponieważ to one 

najbardziej potrzebują pomocy, ale o nią nie zabiegają, więc wobec nich reklama i promocja 

się nie sprawdzą. Skuteczna jest indywidualna rozmowa, najlepiej z rekruterem, który jest 

niepełnosprawny, posiada pracę, a przez to jest doskonałym przykładem tego, jak bardzo 

można być niezależnym. Dlatego FAR dociera do przedstawicieli wszystkich środowisk; 

uczestnicy projektu to w równym procencie mieszkańcy dużych i małych miast oraz wsi. 
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Ważne jest aktywne rekrutowanie osób niepełnosprawnych ruchowo z małych miast i wsi. 

Argumentem przytoczonym przez PM są znacznie mniejsze możliwości korzystania z 

różnych form wsparcia poza dużymi miastami. Z doświadczeń SPI wynika, że ponieważ jest 

to już trzecia edycja projektu trudno jest pozyskać nowych uczestników mieszkających w 

największych miastach, szczególnie za pomocą działań informacyjno-promocyjne. Generalnie 

Beneficjenci, którzy mogli sami zgłosić się do udziału w projekcie zrobili to już wcześniej. 

Dlatego trzeba aktywnie szukać nowych uczestników, docierać do nich różnymi drogami i 

skupiać się na małych ośrodkach. Bardzo dobrze sprawdza się współpraca z OPS-ami, PCPR-

ami, PUP-ami i działającymi lokalnie organizacjami, które wiedzą kto potrzebuje wsparcia i 

spełnia warunki udziału w projekcie. W przypadku osób, które ze względu na 

niepełnosprawność i brak możliwości transportu nie mogą opuścić domu możliwa jest 

rekrutacja wyłącznie podczas indywidualnego spotkania w miejscu zamieszkania. 

Wnioski: 

Z doświadczeń Partnerów wynika, że bardzo dobrą metodą rekrutacji jest nawiązanie 

bezpośredniego kontaktu z potencjalnym Beneficjentem w jego domu. Jest to skuteczny 

sposób na dotarcie do osób, które nie opuszczają miejsca zamieszkania lub są bierne życiowo, 

więc same nie zgłoszą się do projektu, nawet jeżeli o nim wiedzą. Należy również 

wykorzystywać kontakty z instytucjami, które zajmują się pomocą osobom 

niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działania rekrutacyjne powinny 

być skoncentrowane na małych miejscowościach, ponieważ ich mieszkańcy mają mniejszą 

możliwość korzystania z różnych form wsparcia. 

 

WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

W projekcie dla tysiąca czterech osób prowadzane zostały około trzydziestogodzinne 

warsztaty grupowe mające na celu zaktywizowanie społeczne i zawodowe uczestników. 

Program obejmował doskonalenie umiejętności wykonywania codziennych czynności, 

zagadnienia psychologiczne takie jak samoocena, asertywność, komunikacja interpersonalna, 

kwestie związane z doradztwem zawodowym, czyli poznawanie własnego potencjału, 

kształtowanie ścieżki kariery i prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy. Funkcję trenerów pełnili doradcy zawodowi, psychologowie, prawnicy i inni 

konsultanci „niezależnego życia”, a w przypadku FAR również instruktorzy, którzy prowadzą 

warsztaty aktywizacyjne, również w ramach statutowej działalności organizacji. Dodatkowo 

trenerzy po zajęciach grupowych udzielali uczestnikom indywidualnych konsultacji. 

Warsztaty prowadzono w dwóch formach: wyjazdowe – udział wiązał się z pobytem w 

ośrodku szkoleniowym oraz stacjonarne wymagające od uczestników codziennego 

dojeżdżania na sesje. Bez względu na przyjętą formę warsztaty trwały pięć dni i miały takie 

same cele odnoszące się do aktywności zawodowej i społecznej oraz przezwyciężania 

skutków niepełnosprawności. Niektóre zarezerwowane były dla konkretnych grup 

Beneficjentów – np. kobiet. Zorganizowanie warsztatu tylko dla Beneficjentek pozwoliło na 

przeprowadzenie modułu dotyczącego wyłącznie kobiecych problemów, o których można 

było swobodnie rozmawiać w żeńskim gronie. 
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Korzyści wynikające dla Beneficjentów i Beneficjentek z udziału w warsztacie to nabycie 

nowych umiejętności i wiedzy oraz możliwość otrzymania wsparcia grupy. Ponieważ 

uczestników łączyła niepełnosprawność ruchowa a ta forma wsparcia w dużej mierze była 

skoncentrowana na przezwyciężaniu związanych z nią trudności, były to dobre warunki do 

wymiany informacji, opowiadania o własnych doświadczeniach, słuchania i okazywania 

zrozumienia innym. Z punktu widzenia personelu projektu cenna była możliwość 

dowiedzenia się czegoś więcej o Beneficjentach, zobaczenia jak oni funkcjonują poza 

własnym domem lub biurem projektu. Dzięki temu pracownicy projektu uzyskiwali bardziej 

adekwatne wyobrażenie na temat potrzeb, zainteresowań i możliwości Beneficjentów, więc 

propozycje dalszych form wsparcia były trafniejsze. 

FAR ma własną metodologię warsztatów aktywizacyjnych dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Z tego powodu również Beneficjenci innych Partnerów, którzy 

potrzebowali tego rodzaju wsparcia mogli wziąć udział w warsztatach wyjazdowych 

organizowanych przez FAR. 

Według FAR warsztaty aktywizacji zawodowej to najlepsza forma wsparcia Beneficjentów. 

Sposób prowadzenia warsztatów wynika z dążenia do kompleksowego rozwiązywania 

problemów uczestników i uwzględniania ich rzeczywistych ograniczeń funkcjonalnych. 

Dlatego poza pracą z doradcą i psychologiem odbywało się wiele zajęć aktywizujących 

funkcjonalnie. Uczestnicy uczyli się jak siłą własnych mięśni i zakresem ruchu mogą 

maksymalnie sprawnie funkcjonować w otoczeniu. Na tym polega aktywna rehabilitacja, 

która wymaga od osoby niepełnosprawnej wielkiej energii i wielu wyrzeczeń. Do podjęcia 

takiego wysiłku łatwiej może przekonać osoba, która sama przeszła tą drogę, dlatego w FAR 

zajęcia aktywizacyjne prowadzą osoby po urazach rdzenia kręgowego poruszające się na 

wózkach. Ze względu na to, że są w podobnym stanie co Beneficjenci w wiarygodny sposób 

mówią o rzeczywistych problemach osób na wózkach i znają sposoby radzenia sobie z nimi.  

W SPI, tak jak u wszystkich Partnerów, prowadzone były warsztaty zarówno stacjonarne jak i 

wyjazdowe. Do udziału zapraszani byli również opiekunowie, którzy mieli zajęcia w swoich 

grupach, więc rodziny otrzymywały kompleksowe wsparcie. Podczas warsztatów prowadzona 

była aktywizacja zawodowa – uczestnicy uczyli się pisania CV i listów motywacyjnych, 

aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 

opanowania stresu, skutecznego komunikowania się. W trakcie bloku prawnego poznawali 

przepisy regulujące prawa pracownika niepełnosprawnego. Była to bardzo pozytywnie 

postrzegana i dobrze oceniana forma wsparcia, która jednocześnie sprzyjała integracji 

Beneficjentów i często wiązała się z dalszym wyjazdem, co było atrakcyjne dla uczestników. 

Z punktu widzenia Beneficjentów uczestniczących w projekcie u Partnera – CP warsztaty 

również były bardzo pożądane, ponieważ ważna jest wiedza zdobyta podczas nich wiedza 

oraz kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji. Ponieważ część z Beneficjentów nigdy 

wcześniej nie miała okazji wyjechać z domu, ważne jest, że dzięki udziałowi w projekcie 

mieli taką szansę. 

Przedstawicielki PM zwróciły uwagę, że ponieważ warsztaty są prowadzone również w 

innych projektach nie wszystkich Beneficjentów trzeba było na nie kierować. 
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Przedstawicielki PM zwróciły uwagę, że tym Beneficjentom, którzy uczestniczyli już w 

przeszłości w warsztatach o podobnych celach nie należało ponownie oferować tej formy 

wsparcia. Natomiast uczestnicy, którzy wzięli w nich udział bardzo dobrze je oceniali. Jest to 

skuteczna forma wsparcia ponieważ u wielu osób zapoczątkowała proces zmiany myślenia o 

sobie samym; na warsztatach po raz pierwszy u uczestników i uczestniczek pojawiała się 

refleksja, że mogą żyć samodzielnie, pracować i zarabiać na utrzymanie. 

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Adam Bartków z FAR (woj. dolnośląskie) 

Beneficjentka, mieszka w małej miejscowości. Udział w warsztacie aktywizacji zawodowej 

pozwolił jej odkryć w sobie duże pokłady energii, dzięki czemu podjęła staż, a następnie 

rozpoczęła pracę u tego samego pracodawcy. Zdecydowała się na to, pomimo, że jej mąż jest 

przeciwny. 

Maria Skowron z FAR (woj. kujawsko-pomorskie) 

Beneficjent, 41 lat, mieszka w małym miasteczku, ma guz rdzenia kręgowego. Choroba 

przekreśliła plany życiowe i kontynuowania zatrudnienia. Sytuacja rodzinna oraz konieczność 

podjęcia rehabilitacji zmusiły go do przeprowadzki na drugi koniec kraju. Dzięki znajomemu 

ze szpitala dowiedział się o istnieniu FAR oraz o projekcie skierowanym do osób z 

niepełnosprawnością ruchową. Niedługo potem dotarł do niego trener pracy, który zachęcił 

go do udziału w projekcie i skorzystania z oferowanych form wsparcia. Już pierwsze 

spotkanie z doradcą zawodowym obudziło w nim nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. 

Kilka tygodni później pojechał na warsztat aktywizacji zawodowej. Nawiązał tam nowe 

znajomości oraz przekonał się na własne oczy, że są ludzie tacy jak on, którzy się nie poddają, 

chcą normalnie żyć i pracować. I tak zaczęła się jego droga do aktywizacji zawodowej i 

społecznej. Jeszcze niedawno był przekonany, że diagnoza, skomplikowana operacja i 

rehabilitacja przekreśliły jego szanse na normalne życie, a przede wszystkim na powrót do 

pracy, ale pojawiła się dla niego nadzieja. Poprosił o zapisanie na kurs prawa jazdy, a 

wkrótce rozpocznie staż rehabilitacyjny, dzięki któremu podniesie swoje kwalifikacje oraz 

nauczy się pracy w zespole. Udział w projekcie otworzył przed nim zupełnie nowe możliwości 

i zachęcił do walki o swoje marzenia. Do niedawna żył z dnia na dzień zamknięty w czterech 

ścianach. Dzisiaj chce mierzyć się z życiem i założyć własną firmę. 

Wnioski: 

Warsztaty aktywizacji zawodowej są bardzo skuteczną formą wsparcia osób 

niepełnosprawnych ruchowo, ponieważ przyczyniają się do przezwyciężania skutków 

niepełnosprawności oraz podniesienia aktywności społecznej i zawodowej Beneficjentów. W 

programie poza zagadnieniami dotyczącymi zatrudnienia powinna być uwzględniona 

aktywizacja funkcjonalna. Warsztaty wyjazdowe mają przewagę nad stacjonarnymi, 

ponieważ pozwalają na kilka dni wyłączyć się z życia domowego i całkowicie skupić na 

celach osobistych oraz integrują Beneficjentów i personel Projektu. 
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POMOC PSYCHOLOGICZNA  I KONSULTACJE NIEZALEŻNEGO ŻYCIA 

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z konsultacji u wielu specjalistów jeżeli istniała szansa, 

że pomoże im to wejść na rynek pracy i zwiększy aktywność życiową.  

Udział w Projekcie gwarantował dostęp do pomocy ze strony psychologa; każdy Beneficjent 

odbył z nim przynajmniej jedną rozmowę. Intensywność tego rodzaju wsparcia zależała od 

potrzeb oraz motywacji uczestnika. Zdarzało się, że pomimo iż psycholog uważał, że mógłby 

służyć wsparciem, Beneficjent się na to nie zgadzał. Możliwe były zarówno regularne 

rozmowy, które odbywały się od początku uczestnictwa Beneficjenta w Projekcie, jak i 

zaproponowanie tego rodzaju pomocy osobom, które w trakcie odbierania wsparcia ujawniały 

problemy. Tak było w przypadku osób, które w momencie, gdy miały przystąpić do pracy 

stosowały jakieś wybiegi by tego uniknąć, ponieważ odczuwały silny lęk przed zmianą w 

swoim życiu. 

Udział w Projekcie gwarantował dostęp do pomocy ze strony doradcy zawodowego. 

Inni specjaliści, z których usług mogli skorzystać Beneficjenci to: lekarz, prawnik, 

rehabilitant, wizażysta, specjalista ds. sprzętu rehabilitacyjnego. Konsultacje z nimi miały na 

celu rozwiązywanie specyficznych, blokujących aktywność życiową i zawodową, problemów. 

Z porad prawnych mogli skorzystać Beneficjenci, którzy obawiali się utraty świadczeń lub 

mieli problem z zadłużeniem. Specjalista ds. sprzętu rehabilitacyjnego zajmował się na 

przykład dobieraniem sprzętu umożliwiającego spędzanie dłuższego czasu w pozycji 

siedzącej (co było nieodzowne w pracy oraz podczas wyjazdu na warsztat aktywizacji 

zawodowej). Z porad wizażystów korzystały kobiety; uczyły się jak dbać o swój wygląd, np. 

wykonując delikatny dzienny makijaż, najbardziej odpowiedni na rozmowę o pracę. Lekarze 

zajmowali się weryfikowaniem, czy dana osoba może wykonywać pracę na stanowisku, które 

sobie wybrała. Pomoc ze strony rehabilitantów również była nakierowana na zwiększanie 

szans Beneficjentów na zatrudnienie; Beneficjenci opowiadali jakie mają trudności z 

wykonywaniem czynności związanych z pracą i uzyskiwali poradę, jakie ćwiczenia mogą 

wykonywać, żeby poprawić sprawność.  

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Joanna Żmiejewska z SPI (woj. mazowieckie) 

Beneficjentka, ponad 20 lat, ma mózgowe porażenie dziecięce, mieszka 20 kilometrów od 

Warszawy. W momencie przystąpienia do projektu w SPI nie wychodziła z domu, prawie nie 

wstawała z łóżka; nie mogła siedzieć w swoim wózku inwalidzkim z powodu bólu wywołanego 

przykurczami mięśni. Potrafiła pracować na komputerze, chociaż niezbyt szybko. Raz w 

miesiącu doradca zawodowy i psycholog odwiedzali ją w domu. Po konsultacji ze specjalistą 

ds. współpracy z pracodawcami znaleziono Beneficjentce zdalny staż – zbieranie i 

wprowadzanie danych. Staż trwał pół roku; brano pod uwagę zatrudnienie, ale niestety 

ostatecznie pracodawca się na to nie zdecydował. Jednocześnie, w ramach konsultacji 

niezależnego życia, jeździł do niej rehabilitant. W wyniku tych działań stan Beneficjentki 

bardzo się poprawiał; obecnie może jeździć po domu: za stypendium stażowe sama kupiła 
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sobie specjalistyczną poduszkę do wózka. Doradca zawodowy uważa, że w Beneficjentce 

zaszła tak duża zmiana, że sprawia wrażenie zupełnie innej osoby. Matka i babcia są z tego 

powodu bardzo szczęśliwe, mówią, że w tak dobrym stanie nie była od lat. Aktualnie trwa 

szukanie pracy dla Beneficjentki; wiele wskazuje na to, że zatrudnienie nastąpi w ciągu kilku 

miesięcy. Dzięki wsparciu – rehabilitacji i stażowi – Beneficjentka „rozkwitła”.  

Wnioski:  

Konsultacje niezależnego życia w Projekcie powinny być prowadzone przez specjalistów z 

wielu dziedzin (prawo, medycyna, sprzęt rehabilitacyjny, wizaż). Celem każdej konsultacji 

powinno być zmniejszanie barier w dostępie do zatrudnienia. 

 

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE  

Każdy z Partnerów prowadził dla kilkuosobowych grup uczestników szkolenia podnoszące 

kwalifikacje, trwające od trzydziestu do pięćdziesięciu godzin. Dzięki temu Beneficjenci 

mieli możliwość nabyć podstawowe umiejętności, powszechnie wymagane przez 

pracodawców, niezależnie od rodzaju pracy i stanowiska. Tematyka szkoleń obejmowała 

między innymi podstawową obsługę komputera, profesjonalną rozmowę telefoniczną i 

obsługę urządzeń biurowych. 

Zakres i poziom trudności szkoleń podnoszących kwalifikacje, wg CP, były uzależnione od 

doświadczeń i umiejętności Beneficjentów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się np. 

zajęcia z florystyki i bukieciarstwa, ponieważ była potrzeba zorganizowania  takiej formy 

wsparcia dla osób ze zdolnościami artystycznymi.  

Zdaniem przedstawiciela SPI szkolenia z podstawowej obsługi komputera są ważne nie tylko 

ze względu na wymagania pracodawców lecz również dlatego, że te umiejętności pomagają 

szukać pracy. W dzisiejszych czasach ogłoszenia o pracę są dostępne głównie w internecie, a 

dokumenty aplikacyjne najczęściej przesyła się drogą elektroniczną. Z kolei bardziej 

zaawansowane szkolenia informatyczne dają konkretne korzyści na rynku pracy – po ich 

ukończeniu można szukać zatrudnienia w zawodzie grafika komputerowego lub 

administratora stron internetowych.  

Przedstawicielka PM stwierdziła, że szkolenia podnoszące kwalifikacje były prowadzone w 

ośrodkach Partnerów w warunkach, uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości 

uczestników  aby mogli oni bez stresu zdobywać uniwersalne kompetencje przydatne na 

rynku pracy. Przy wyborze tematów obowiązywała zasada, by nabywać i rozwijać 

umiejętności, które można wykorzystać na wielu stanowiskach w różnych branżach.  

Nabór na szkolenia informatyczne poprzedzony był testem z obsługi komputera, ponieważ 

często pojawiającym się usprawiedliwieniem braku efektów udziału w tego typu kursach jest 

niedostosowanie stopnia trudności do potrzeb uczestników. Dzięki temu, że już na wstępie 

wyrównywano poziom, nauka była systematyczna, nie trzeba było na nikogo czekać, co 

zwiększało skuteczność uczenia się. Jeżeli była taka potrzeba Beneficjent lub Beneficjentka 
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mogli skorzystać z pomocy indywidualnego asystenta – dotyczyło to szczególnie osób, które 

mają problemy z obsługą klawiatury i myszki lub wolniej się uczą. Czasami rezultaty tych 

szkoleń dawały podstawę do podejmowania decyzji co do kolejnych kroków wsparcia. Działo 

się tak, gdy z pomiędzy uczestników, przeszkolonych w zakresie profesjonalnej rozmowy 

telefonicznej wyłaniane były osoby, które mogły przygotowywać się do pracy na stanowisku 

telemarketera lub, kiedy niewystarczająca biegłość w posługiwaniu się program Excel 

spowodowała, że Beneficjentka zrezygnowała z udziału w kursie „Kadry i płace”. Była to 

również okazja do przygotowania uczestników do nauki zawodu; sukces na szkoleniu 

zewnętrznym był bardziej prawdopodobny, gdy brała w nim udział osoba mająca podstawowe 

umiejętności potrzebne przy wykonywaniu danego zawodu. 

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Grażyna Pawłowska z PM (woj. mazowieckie) 

Beneficjentka, poruszająca się o kulach, przystąpiła do projektu niedługo po ukończeniu 

liceum ogólnokształcącego. Nie wiedziała, co mogłaby robić w życiu zawodowym, ale miała 

dwa priorytety – znalezienie pracy i podniesienie kompetencji w zakresie obsługi komputera. 

Pierwszym etapem były konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem, kolejnym 

stworzenie dla niej IPD. Później wzięła udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, podczas 

których uporządkowała swoją wiedzę o swoich zasobach i o rynku pracy. Następnie podniosła 

swoje umiejętności obsługi komputera dzięki udziałowi w szkoleniu podnoszącemu 

kwalifikacje zawodowe. Ostatnim działaniem, w jakim Beneficjentka wzięła udział w 

projekcie, było pośrednictwo pracy, w wyniku którego znalazła zatrudnienie na stanowisku 

referenta ds. marketingu. Wykonuje zadania związane z telefoniczną obsługą klienta i obsługą 

komputera. To bardzo dobrze pokazuje, że umiejętności uniwersalne są przydatne na wielu 

stanowiskach, ponieważ  Beneficjentka nie szukała pracy biurowej związanej z obsługą 

klienta. W jej przypadku zadziałały dodatkowe atuty takie jak poprawna wymowa i 

komunikatywność, które są ważne na takim stanowisku. 

 

Wnioski: 

Szkolenia podnoszące kwalifikacje należy poprzedzać diagnozą umiejętności Beneficjentów. 

Powinny być na nich kształtowane kompetencje uniwersalne, które przydadzą się na wielu 

stanowiskach pracy oraz ewentualnie ułatwią funkcjonowanie pozazawodowe. 
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SZKOLENIA ZAWODOWE 

Beneficjenci podnosili lub nabywali kwalifikacje zawodowe podczas indywidualnie 

dobranych do ich potrzeb kursów prowadzonych przez zewnętrzne instytucje szkoleniowe. W 

obydwóch rodzajach szkoleń (podnoszących kwalifikacje i zawodowych) wzięło udział 

łącznie dziewięćset osiemdziesiąt osób. Spektrum tematów szkoleń zawodowych było 

praktycznie nieograniczone – jedyny warunek, który bezwzględnie musiał być spełniony to 

dostosowanie ośrodka szkoleniowego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Beneficjenci 

uczyli się w ten sposób np. grafiki komputerowej, programowania komputerowego, 

księgowości, kadr i płac, bukieciarstwa, kosmetyki, manicure, fryzjerstwa i tworzenia radia 

internetowego; zdobyli między innymi uprawnienia taksówkarza, operatora wózka widłowego 

i dogoterapeuty. Jako potwierdzenie nabycia nowych kwalifikacji uczestnicy otrzymywali 

zaświadczenia ukończenia szkolenia.  

W tej kategorii mieszczą się również kursy prawa jazdy kat. B oraz języka angielskiego 

biznesowego niekiedy zamawiane dla Beneficjentów. Co prawda nie nabywa się na nich 

uprawnień zawodowych (ponieważ uczestnicy nie zostają zawodowymi kierowcami lub 

tłumaczami) jednak są one bardzo potrzebne. Od posiadania prawa jazdy czasami zależy, czy 

Beneficjent będzie mógł dotrzeć od pracy, czyli de facto – powodzenie aktywizacji 

zawodowej. Natomiast osobom, które mają wystarczające wykształcenie i potencjał 

umożliwiający podjęcie pracy kurs językowy pomaga rozwijać się z zawodowo.  

W CP Beneficjent i Beneficjentka mogli wziąć udziału zarówno w kursie podnoszącym 

kwalifikacje jak i zawodowym pod warunkiem, że ich merytorycznie były inne. W PM 

zakładano, że szkolenia pierwszego rodzaju mogą być wstępem do drugich. W SPI tematykę 

kursu Beneficjent uzgadniał z doradcą zawodowym, który następnie zgłaszał się do 

specjalisty ds. szkoleń z prośbą o znalezienie odpowiedniej instytucji szkoleniowej. Po 

dokonaniu wyboru odpowiedniej firmy Beneficjent i doradca omawiali warunki uczestnictwa. 

Wg przedstawicielek PM warunki podnoszenia kwalifikacji w tej formie znacznie różnią się 

od udziału w szkoleniach prowadzonych w ośrodkach Partnerów. Uczestnicy musieli sprostać 

takim samym wymaganiom jak pozostali pełnosprawni uczestnicy kursów. Z tego powodu 

trzeba było brać pod uwagę poziom gotowości Beneficjenta i Beneficjentki do udziału w tej 

formie wsparcia.  

Wybór tematu szkolenia zawodowego generalnie zależał odod kierunku rozwoju Beneficjenta 

określonego w IPD. Jednak istniała też możliwość wybrania kursu pod kątem wymagań 

konkretnej oferty pracy lub stażu, jeżeli odpowiadały one Beneficjentowi lub Beneficjentce, a 

nie mogli z nich skorzystać bez uzupełnienia kwalifikacji. Czasami w trakcie stażu okazywało 

się, że uczestnik może stać się bardziej atrakcyjny dla pracodawcy jeżeli ukończy kurs; to 

również mogła być przesłanka do sięgnięcia po tę formę wsparcia. 

Z doświadczeń FAR wynika, że każda forma wsparcia, w tym również szkolenie zawodowe, 

sprawdza się lepiej, jeżeli jest dobrana indywidualnie do potrzeb Beneficjenta. Z tego powodu 

kursy prowadzone tak jak w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku 

pracy III” są skuteczniejsze niż szkolenia grupowe w projektach komercyjnych firm 
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doradczych, które nie stykają się ze swoimi Beneficjentami poza biurem i salą ćwiczeniową i 

niewiele wiedzą o ich prawdziwych problemach i potrzebach. 

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Lucyna Przybyło z FAR (woj. podkarpackie) 

Beneficjent lat 33, chory na nowotwór. Beneficjent po otrzymaniu kontaktu do Fundacji 

Aktywnej Rehabilitacji z Urzędu Pracy zgłosił się sam do nas po wsparcie dla siebie.  W 

trakcie spotkania rekrutacyjnego instruktor pierwszego kontaktu z ramienia FAR, dostrzegł u 

nowego uczestnika wielką pasję – fotografowanie. Na spotkaniu z doradca zawodowym 

Beneficjent wykazał wielką chęć przekształcenia tego zainteresowania w pracę zarobkową i 

sposób na życie. Dlatego też została podjęta decyzja o udziale w szkoleniu zawodowym 

„Warsztaty Fotografii Ślubnej”. Beneficjent już w trakcie szkolenia rozwinął swoją pasję, a 

nieodłączny aparat fotograficzny zacząć traktować nie tylko jak urządzenie do robienia zdjęć 

dla przyjemności, ale także jako narzędzie pracy. Szkolenie zawodowe trwało 40 godzin, było 

podzielone na dwa weekendowe zjazdy; odbyło się w Krakowie, w jednej z renomowanych 

firm szkoleniowych specjalizujących się w warsztatach fotograficznych. Kolejnym etapem 

wsparcia było znalezienie firmy, która przyjęłaby Beneficjenta na indywidualne zajęcia 

praktyczne i na 3-miesięczny staż. Po niedługim poszukiwaniu w Łodzi znalazł się 

pracodawca, który zgodził się być opiekunem stażowym dla Beneficjenta. Podczas stażu 

zrodził się pomysł ubiegania się o dofinansowanie do otworzenia własnej działalności 

gospodarczej. Dobrze napisany biznesplan oraz konsultacje z doradca zawodowym, odbyte 

szkolenie zawodowe oraz staż z ramienia FAR, miały ułatwić drogę do wymarzonego 

własnego studia fotograficznego. Beneficjent złożył wniosek oraz spotkał się z komisją 

oceniającą. Zabrakło mu tylko jednego punktu, aby mógł od razu otworzyć swoją działalność; 

znalazł się na liście rezerwowej. Kolejny wniosek będzie złożony przy najbliższym naborze. Za 

pierwszym razem się nie udało, ale Beneficjent walczy o swoje marzenia. Aby nie marnować 

czasu i móc cały czas mieć styczność z pracą fotografa wspólnie z pracownikami projektu 

podjął decyzję o znalezieniu firmy, która przyjmie go na miesięczne zajęcia praktyczne. 

Warsztat jest dla niego najważniejszy; czuje ciągłą potrzebę rozwijania się, nauki i dążenia 

do perfekcji. Znalazł się już pracodawca, który przyjmie Beneficjenta na zajęcia praktyczne. 

Teraz tylko trzeba czekać na ślubne zamówienia.  

Po napisaniu ponownego biznesplanu, od 7.01.2014 Beneficjent rozpoczął swoją działalność 

gospodarczą. Teraz jeszcze przez trzy miesiące będąc pod opieką FAR, a później już 

całkowicie samodzielnie, Beneficjent rozpoczął działalność na swojej własnej ścieżce 

zawodowej 

Beneficjentka opowiada o sobie: 

Nazywam się Marzena, potocznie mówiąc jestem samoukiem, bardzo dużo nauczyłam się 

metodą prób i błędów, z filmików oraz artykułów zamieszczonych w internecie. Jestem osobą 

niepełnosprawną, pomimo to rozwijam swoją pasję, która sprawia mi ogromną satysfakcję. 

Makijaż to dla mnie sposób na ukazanie naszego piękna, wydobycie naszych zalet, dodaje 

nam pewności siebie i sprawia, że jesteśmy wyjątkowe. Z radością przyczyniam się do 

tworzenia piękna; walczę, z błędnym przekonaniem, że tylko kobiety z okładek czasopism 

potrafią być zniewalające – każda z nas posiada w sobie ukryte piękno, które 
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codziennie staram się wydobyć. W 2012 roku dzięki Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 

ukończyłam kurs wizażu i stylizacji w Europejskiej Szkole Select w Warszawie z wynikiem 

celującym. Dzięki temu podniosłam swoje kwalifikacje oraz dodało mi to pewności siebie. 

Zaświadczenie ukończenia kursu daje mi szersze możliwości w działaniach w tej dziedzinie, 

dzięki niemu mogę przekazywać swoją wiedzę i pasję. Obecnie prowadzę bloga oraz Fan 

Page na Facebooku. 

Doradca zawodowy Magdalena Szpyt o Pani Marzenie (FAR, woj. lubelskie): 

Pani Marzena w projekcie "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" 

uczestniczyła w trzymiesięcznym stażu na stanowisku pracownika biurowego w szkole nauki 

jazdy, do którego podeszła z dużym zaangażowaniem. Następnie ukończyła 120 godzinny kurs 

"Wizażysta-stylista". Rozwija swoją pasję wykonując metamorfozy kobiet, makijaże i fryzury 

pannom młodym oraz inne okolicznościowe stylizacje. Chce w przyszłości założyć własną 

działalność gospodarczą związaną z tą tematyką. 

 

Wnioski: 

Należy dać Beneficjentom możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych zgodnych z 

ich potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Wybór przedmiotu szkolenia powinien 

zostać dokonany we współpracy z doradcą zawodowym. Warunki uczestnictwa w tego 

rodzaju wsparciu są bardziej wymagające niż w przypadku szkoleń podnoszących 

kwalifikacje zawodowe dlatego też Beneficjent powinien być do niego zawczasu 

odpowiednio przygotowany.  

 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

Podczas poprzednich edycji projektu okazało się, że nie wszyscy Beneficjenci ze względu na 

swoją sytuację  mogą bez przeszkód wziąć udział w stażach. Z tego powodu wprowadzono 

indywidualne zajęcia praktyczne – minimum 20 godzin bezpłatnego wykonywania zadań u 

pracodawcy. Rozkład czasu pracy podczas indywidualnych zajęć praktycznych był elastyczny 

i zależał od indywidualnych uzgodnień między Beneficjentem (reprezentowanym przez 

Partnera) a zakładem pracy. Zajęcia praktyczne były więc znacznie mniej obciążające niż 

etatowa praca lub płatny staż i nie stanowiły tak poważnego zobowiązania dla Beneficjenta, 

dawały za to możliwość sprawdzenia się, przetestowania własnych możliwości i zapoznania 

się ze środowiskiem pracy. W założono, że weźmie w nich udział dwieście czterdzieści osób. 

Jak podkreśliły przedstawicielki PM zajęcia praktyczne zostały w tym projekcie 

wprowadzone również dlatego, że zdarzało się, że pracodawcy nie byli zadowoleni z 

konkretnych stażystów lub inaczej wyobrażali sobie współpracę z niepełnosprawnym 

członkiem zespołu. Nie zawsze po indywidualnych zajęciach praktycznych dochodzi do 

stażu; czasami następuje negatywna weryfikacja wzajemnych oczekiwań Beneficjenta i 

pracodawcy. Z uwagi na cel i charakter tej formy wsparcia za zajęcia praktyczne nie 

przewidziano stypendium. Podjęcie zajęć praktycznych było, więc oznaką  tego na ile 

Beneficjent jest zdeterminowany, żeby wejść na rynek pracy. Jeżeli się decydował na tydzień 
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pracy bez wynagrodzenia oznaczało to, że jest zmotywowany i gotowy do podjęcia 

zatrudnienia. Dla doradcy zawodowego przebieg  zajęć praktycznych był cennym źródłem 

informacji o sposobie funkcjonowania Beneficjenta, jego relacjach z zespołem, radzeniu sobie 

z obowiązkami. 

Była to również dogodna forma wsparcia dla studentów studiów dziennych, którzy nie mogli 

sobie pozwolić na 3-miesieczny staż, natomiast w czasie wakacji bardzo chętnie odbywali 

praktyki. Studenci, którzy zdecydowali się na zajęcia praktyczne, mogli później bardziej 

świadomie kierować swoją karierą i wykorzystać to doświadczenie podczas wyboru kierunku 

dalszego kształcenia lub specjalizacji. 

Zarówno z doświadczeń PM jak i CP wynika, że zajęcia praktyczne są dobrym rozwiązaniem 

dla Beneficjentów, którzy przed pójściem na staż mają obawy czy sprostają temu 

zobowiązaniu. Uczestnictwo w krótszej formie pozwala im nabrać pewności siebie i bardziej 

świadomie podjąć decyzję o stażu. 

W CP indywidualne zajęcia praktyczne były proponowane głównie Beneficjentom, którzy 

nigdy wcześniej nie pracowali. Osoby, które w przeszłości były aktywne zawodowo wiedzą, 

jak odnaleźć się w sytuacji pracy, jakich reguł trzeba przestrzegać, na czym polega 

współpraca w zespole, więc ta forma wsparcia nie jest dla nich niezbędna. Decydując się na 

zajęcia praktyczne Beneficjent dowiadywał się jaki będzie miał zakres obowiązków, jak 

zorganizowana jest firma, miał szansę przystosować się do ośmio- lub siedmiogodzinnego 

dnia pracy i poznać współpracowników. Często po zajęciach praktycznych w tej samej firmie 

był organizowany staż, ale nie jest to regułą. Beneficjent mógł bezpośrednio po 

indywidualnych zajęciach praktycznych pójść do pracy pomijając etap stażu. 

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Joanna Żmiejewska z SPI (woj. mazowieckie) 

Beneficjentka, mieszka w dużym mieście, ma wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 

Jest aktywna życiowo, ale przez przystąpieniem do projektu nie udawało jej się znaleźć pracy. 

Podjęto decyzję, żeby nie kierować jej na dodatkowe szkolenia i warsztaty, ponieważ już 

niewiele by z nich skorzystała. Najpierw poszła na praktykę, a następnie na staż, do Biura 

Rzecznika ds. Równego Traktowania przy Urzędzie Rady Ministrów. Została tam zatrudniona 

i pracuje już kilka miesięcy. Zarówno ona jak i pracodawca są zadowoleni. 

Monika Domańska z FAR (woj. łódźkie) 

Beneficjent mieszkający w małej wsi, młody człowiek. W czasie przystąpienia do projektu 

Beneficjent był bardzo zainteresowany powrotem do aktywności zawodowej i był spragniony 

kontaktu z ludźmi zwłaszcza, że mieszkał sam w małej wsi. Jego atutem było posiadanie 

prawa jazdy i własnego auta, który umożliwiał pracę poza miejscem zamieszkania. 

Propozycja indywidualnych zajęć praktycznych i stażu w MOPS na stanowisku informatyka 

dała mu szansę pracy takiej, jaką chciał wykonywać, czyli pracy przy komputerze, 

zajmowania się zapleczem informatycznym. Współpraca pomiędzy pracodawcą a 

Beneficjentem układała się pomyślnie. Kolejnym krokiem było skierowanie go na kurs 
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Photoshop, dzięki któremu mógłby angażować się w funkcjonowanie MOPS, m.in. 

udoskonalając strony internetowe pod względem graficznym. Obecnie Beneficjent kontynuuje 

pracę w MOPS jako pomoc administracyjna ds. informatycznych. Jego sytuacja prywatna 

również uległa pozytywnej zmianie – po pracy nie wraca już do pustego domu. 

 

Wnioski: 

Indywidualne zajęcia praktyczne można polecić Beneficjentom, którzy nigdy nie pracowali 

lub z różnych powodów mogą mieć trudności z odbyciem stażu rehabilitacyjnego. Jest to 

dogodna okazja poznania zakresu zadań i wdrożenia się do obowiązku regularnego stawiania 

się do pracy. Jako forma wsparcia, indywidualne zajęcia praktyczne są korzystne dla 

wszystkich stron: Beneficjent dowiaduje się na czym polega praca, doradca i inni specjaliści z 

projektu – na ile Beneficjent jest gotowy do podjęcia aktywności zawodowej, a pracodawca – 

czy praktykant dobrze zapowiada się jako przyszły członek zespołu w firmie. 

 

STAŻ REHABILITACYJNY 

Podobnie jak w poprzednich edycjach projektu staże prowadzone były po to, by Beneficjenci, 

którzy nie mają doświadczenia zawodowego mieli możliwość nabycia potrzebnych w miejscu 

pracy umiejętności i kwalifikacji dzięki wykonywaniu obowiązków u danego pracodawcy. 

Staże przewidziano dla czterystu osiemdziesięciu Beneficjentów i Beneficjentek; ich czas 

trwania wynosił trzy miesiące, ale istniała możliwość wydłużenia ich maksymalnie do pół 

roku. Dla Beneficjenta oznaczało to wykonywanie przez minimum kwartał pracy w pełnym 

wymiarze godzin i otrzymywanie ze środków projektu stypendium w wysokości zbliżonej do 

płacy minimalnej. Pracodawcy nie ponosili kosztów związanych z zatrudnieniem. Firmy były 

wyszukiwane pod kątem zainteresowań i potrzeb przyszłych stażystów. Istniała również 

możliwość odbycia stażu w formie telepracy. 

Przedstawiciel FAR podkreślił, że ideą staży w projekcie było przygotowanie obu stron do 

podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną ruchowo u wybranego pracodawcy. 

Natomiast staże i praktyki organizowane dla osób pełnosprawnych lub w trakcie nauki mają 

na celu zdobycie doświadczenia i jest to element przygotowania do zawodu, który następnie 

wykonuje się w wielu miejscach pracy. Ta forma wsparcia jest najbardziej potrzebna osobom, 

które nigdy nie były aktywne zawodowo, ponieważ pozwala przekonać się czym jest praca, 

czyli również oswoić się z codzienną rutyną, jaką ona wprowadza w życie.  

Nauka dyscypliny i wdrażanie w obowiązki były ważne również z punktu widzenia SPI. Inne 

cele realizowano dążąc do trwałego zatrudnienia uczestników w firmach, w których odbywali 

staż. Podczas poszukiwania pracodawców brano pod uwagę, czy byli oni gotowi później 

zatrudnić Beneficjenta lub Beneficjentkę. W związku z tym, że popularne stało się 

przedłużanie staży w SPI wprowadzono zasadę, że jest to akceptowalne pod warunkiem, że 

pracodawca zobowiąże się na piśmie do zatrudnienia stażysty; nawet jeżeli w danym 

momencie nie było możliwe zwiększenie zatrudnienia w firmie, po jakimś czasie sytuacja 
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mogła się zmienić na lepsze. Ta formaforma wsparcia zaadresowana była głównie do osób, 

które miały problem ze znalezieniem pracy, pomimo gotowości do jej podjęcia. Odsetek 

zatrudnieniazatrudnienie po stażach był bardzo wysoki, czyli są one skuteczne. W 

przypadkach, gdy do zatrudnienia nie dochodziło i tak była to bardzo dobra forma aktywizacji 

zawodowej, ponieważ Beneficjent zdobywał doświadczenie. 

Jak podkreśliły przedstawicielki PM prawie każda osoba miała staż w innym miejscu; 

przypadki kierowania dwóch osób do tego samego pracodawcy zdarzały się wyjątkowo. 

Ponieważ Beneficjenci mieli różne wykształcenie i doświadczenie jedna instytucja nie była w 

stanie dać szans rozwoju i spełnić oczekiwań wszystkich. W związku z tym, pracodawcy byli 

wyszukiwani z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i preferencji Beneficjentów. Po 

przeanalizowaniu tych czynników powstawał wstępny zarys stażu, który mógł jeszcze ulec 

zmianie, jeżeli pojawiła się inna oferta, która dawała Beneficjentowi możliwość lepszego 

wykorzystania własnych umiejętności i sprawdzenia się w pracy, której wcześniej nie brano 

po uwagę. Należy dodać, że w ramach przygotowania do stażu Beneficjenci sami wykonywali 

czynności, których na ogół wymaga poszukiwanie pracy (np. przygotowywali listę firm i 

dokumenty aplikacyjne, odbywali rozmowę kwalifikacyjną). 

W przypadku osób samodzielnych i dobrze funkcjonujących społecznie przy organizacji stażu 

rola PM ograniczała się do czynności organizacyjnych i formalnych – znalezienia firmy, 

umówienia na rozmowę kwalifikacyjną, przygotowania do tej rozmowy, poprawienia 

dokumentów, monitoringu i dopełnienia formalności. Natomiast z osobami, dla których staż 

był wyzwaniem powodującym lęk, pracował psycholog. 

Z doświadczenia CP również wynika, że staże są skuteczną formą wsparcia osób 

niepełnosprawnych ruchowo, która bardzo często prowadzi do zatrudnienia Beneficjenta. Na 

dłuższe staże kierowane były osoby przygotowujące się do wykonywania złożonej pracy np. 

przyszli kadrowi, księgowi, informatycy oraz osoby, które potrzebowały więcej czasu, żeby 

opanować swój zakres obowiązków.  

Beneficjent opowiada o sobie: 

Nazywam się Paweł i pragnę podzielić się swoją historią o tym jak FAR zmienił moje życie. 

Jako 23 latek zachorowałem na naczyniaka żylno-tętniczego rdzenia kręgowego na poziomie 

Th11-L2, który, w dość krótkim okresie czasu, spowodował zanik unerwienia w kończynach 

dolnych, a co za tym idzie zanik mięśni i unieruchomienie kończyn. Po operacji wycięcia 

naczyniaka i wygojeniu się rany zaczął się w moim życiu okres mozolnej rehabilitacja, która, 

dzięki mojemu uporowi, po 4 miesiącach umożliwiła mi staniecie na nogi. Przez następne 2 

lata włożyłem dużo wysiłku w to, by dojść do stanu fizycznego umożliwiającego normalne 

funkcjonowanie (poruszam się o jednej kuli łokciowej, lewa stopa zaopatrzona jest w ortezę 

podtrzymującą stopę przed opadaniem). Najgorsze dla człowieka niepełnosprawnego są brak 

zajęcia i zbyt dużo wolnego czasu. Po 3 latach od operacji postanowiłem znaleźć pracę, 

jednak jak się okazało nie było to łatwe zadanie. Przez okres 5-6 lat bezskutecznie szukałem 

pracy na własną rękę. Pewnego dnia na lokalnej stronie internetowej pojawiło się ogłoszenie 

o zajęciu dla osób niepełnosprawnych – 3 miesięcznym, płatnym stażu w wybranej lokalnej 
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firmie. Po rozmowach przedstawicieli FAR z przedsiębiorcą, którego wybrałem zostałem 

przyjęty na staż, który następnie zaowocował umową o pracę z tym pracodawcą. Fundacja 

Aktywnej Rehabilitacji pomogła mi zmienić moje życie, ponieważ jako osoba prywatna i 

jednocześnie niepełnosprawna miałem małe szanse na znalezienie pracy, również dlatego, że 

mieszkam w małej miejscowości. Wsparcie FAR umożliwiło mi również pokazanie otoczeniu, 

że osoba niepełnosprawna jest w stanie pracować jak każdy pełnosprawny człowiek. 

Doradca zawodowy Magdalena Szpyt o Panu Pawle (FAR, woj. lubelskie): 

Pan Paweł odbywał staż na stanowisku sprzedawcy w firmie z branży budowlanej przez okres 

czterech miesięcy (od lipca do października 2013 r.). W trakcie okazał się dobrym 

pracownikiem, pracodawca był z niego bardzo zadowolony. Obecnie firma się rozbudowuje i 

pracodawca chętnie zatrudnił pana Pawła na umowę o pracę. 

Beneficjentka opowiada o sobie – wypowiedź spisała Monika Domańska z FAR (woj. 

łódźkie) 

Dzięki udziałowi w projekcie przede wszystkim zdobyłam prawo jazdy, które pomaga mi w 

codziennym życiu. Staż w firmie J(…), pomógł mi zdobyć doświadczenie w zakresie pracy w 

grupie oraz obsługi klienta. Nauczyłam się także podstaw zakładania stron internetowych 

oraz opanowałam doskonale Excela. Biorąc pod uwagę, że nie znałam się w ogóle na branży 

medyczno-ortopedycznej, uważam że poradziłam sobie doskonale; dzięki temu przestałam się 

bać podejmowania wszelkiego rodzaju wyzwań. Uważam, że udział w projekcie przyniósł 

bardzo dużo dobrego w moim życiu. 

 

Wnioski: 

Staże zdecydowanie powinny być częścią oferty aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych ruchowo, ponieważ są bardzo skuteczne, czyli prowadzą do zatrudnienia 

Beneficjentów przez przedsiębiorstwa, w których byli stażystami. Ta forma wsparcia jest 

szczególnie przydatna w przypadku osób, które nie mają doświadczenia zawodowego. 

Wybierając miejsce odbywania stażu należy kierować się indywidualnymi potrzebami 

Beneficjenta. 

 

POMOC W KONTYNUACJI NAUKI 

Poziom wykształcenia bardzo mocno wpływa na szanse na rynku pracy, a osoby 

niepełnosprawne ruchowo jako grupa mają niższe wykształcenie niż wynosi średnia dla 

Polski
16

. Z tego powodu dwustu czterdziestu Beneficjentów, którzy chcieli podjąć lub 

                                                           
16 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport końcowy, 

Pentor Research International, PFRON, s. 8.  
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kontynuować kształcenie mogło skorzystać z pomocy finansowej. Ponieważ osoby 

rozpoczynające udział w projekcie miały różne wykształcenie możliwe było finansowanie 

nauki w szkołach na poziomie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej. Wsparcie 

dotyczyło czesnego, opłaty za egzaminy, internat, kursy przygotowawcze na studia, zakupu 

podręczników, czyli różnych wydatków, które trzeba ponieść w trakcie nauki. 

W projekcie możliwe było zaoferowanie odpowiedniego wsparcia osobom z niskim 

wykształceniem, tak by miały szansę podjąć pracę wymagającą wyższych kwalifikacji. Dla 

przykładu, wśród Beneficjentów FAR przeważały osoby młode, które nie miały możliwości 

zdobycia odpowiedniego wykształcenia, najczęściej ukończyły gimnazjum lub szkołę 

podstawową. W tej sytuacji uwidacznia się różnica w aktywizacji zawodowej osób 

pełnosprawnych i niepełnosprawnych ruchowo. Publiczne służby zatrudnienia, gdy mają do 

czynienia z młodym bezrobotnym z niskim wykształceniem, który nie chce się dokształcać 

ani podnosić kwalifikacji, mogą skierować go do pracy fizycznej. Natomiast osoby 

niepełnosprawnej ruchowo, która skończyła edukację na tym samym poziomie nie można 

zatrudnić na takim stanowisku. Wobec tego podjecie pracy musi być poprzedzone 

ukończeniem szkoły i podniesieniem kwalifikacji, a to wymaga dużej wytrwałości i wiary, że 

ten wysiłek się opłaci..  

Jak podkreśliła przedstawicielka SPI ta forma wsparcia zapobiegała przerywaniu nauki z 

powodów finansowych, np. niemożliwości zapłacenia czesnego. Jeżeli opłacane były inne 

formy zdobywania wykształcenia niż studia (dzienne, wieczorowe, zaoczne lub 

podyplomowe) musiały zostać sfinalizowane przed końcem projektu. Warunkiem kwalifikacji 

innych form wykształcenia był zatem uchwytny efekt w postaci dyplomu lub świadectwa 

ukończenia szkoły potwierdzający, że Beneficjent skutecznie skorzystał ze wsparcia. 

W CP wsparcie w rozpoczęciu lub kontynuacji nauki szczególnie dobrze sprawdzało się w 

przypadku osób, które miały motywację do podjęcia podjęcie pracy, ale przeszkadzał im brak 

odpowiedniego wykształcenia. Ci Beneficjenci sami dochodzili do wniosku, że dalsza nauka 

jest konieczna do tego, żeby znaleźć i utrzymać odpowiednią pracę. W projekcie brały udział 

osoby z różnymi zainteresowaniami i potrzebą nauki, więc można im było pomóc zarówno w 

zdaniu matury jak i nauce w szkole muzycznej, studiowaniu filologii, psychologii i na innych 

kierunkach oraz studiach doktoranckich. 

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Aleksandra Jaźwińska z FAR (woj. kujawsko-pomorskie) 

Beneficjentka, 30 lat, pochodzi ze wsi, od 2 roku życia wskutek wypadku porusza się na wózku 

inwalidzkim. Od kiedy w jej życiu pojawiła się Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, zaczęła 

„żyć”. Będąc Beneficjentką projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku 

pracy II” ukończyła szkołę ponadgimnazjalną i zdała maturę. W wieku 28 lat, w trzeciej 

edycji projektu, wyjechała na Warsztat Aktywizacji Zawodowej. Następnie przeprowadziła się 
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do większego miasta i zamieszkała samodzielnie. Za namową instruktora aktywnej 

rehabilitacji i przy wsparciu doradcy zawodowego podjęła studia na uczelni wyższej w trybie 

zaocznym. Jednocześnie skorzystała z oferty projektu odbywając trzymiesięczny staż 

rehabilitacyjny. W chwili obecnej pracuje na pół etatu i myśli o kupnie mieszkania w 

niedalekiej przyszłości. Jest zupełnie niezależna – osiągnęła zamierzony cel. 

Joanna Żmiejewska z SPI (woj. mazowieckie) 

Beneficjentka, mieszka w dużym mieście, skończyła studia wyższe, porusza się na wózku 

inwalidzkim z pomocą asystenta. Wskutek niepełnosprawności nie ma zbyt wielu możliwości 

podjęcia pracy. Ale jednym z jej atutów jest bardzo ładna barwa głosu. Poza tym poprawnie 

się wypowiada. Już w chwili przystąpienia do projektu miała gotowy pomysł na siebie – 

chciała pracować jako lektorka. Jednak wykonywanie takiej pracy wymaga nauczenia się 

profesjonalnego operowania głosem (tzw. mówienia „z przepony”), odpowiedniego 

„ustawienia” go. Beneficjentka w trakcie projektu poszła na studia podyplomowe z emisji 

głosu i jednocześnie odbyła staż w Polskim Radiu. Zajmowała się przygotowywaniem 

newsów, ponieważ Polskie Radio nie „wpuszcza na antenę” stażystów. Po stażu pracowała 

tam na zlecenie, ale nie było możliwości zatrudnia jej na stałe. Beneficjentka bardzo dużo się 

nauczyła i jest gotowa, żeby podjąć zatrudnienie. Aktualnie trwa poszukiwanie dla niej 

odpowiednich ofert. Wzrost poczucia własnej wartości to najważniejsza rzecz, jaką wyniosła z 

tego projektu, ponieważ teraz Beneficjentka wie, że może pracować i rozwijać się. 

Wnioski: 

Wsparcie w kontynuowaniu nauki jest ważne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ponieważ 

prace wymagające kwalifikacji są dla nich niedostępne. Ze względu na zróżnicowanie 

wykształcenie, z którym Beneficjenci przystępują do projektu uzasadnione jest uwzględnienie 

edukacji na wszystkich poziomach. Należy również przewidzieć wydatki inne niż czesne i 

wpisowe, których ponoszenie jest konieczne w trakcie nauki (np. zakup podręczników i 

pomocy naukowych, opłaty egzaminacyjne i za kursy przygotowawcze). 

 

POŚREDNICTWO PRACY 

Osoby niepełnosprawne ruchowo miały w skutek udziału w projekcie znaleźć zatrudnienie na 

otwartym rynku pracy, więc zapewniono im usługi pośrednictwa pracy realizowane na kilka 

różnych sposobów. Specjaliści ds. współpracy z pracodawcami szukali firm gotowych 

zatrudnić lub przyjąć na staż Beneficjentów, wyszukiwali oferty pracy odpowiadające ich 

potrzebom, organizowali grupowe spotkania obydwu stron i sprawdzali potencjalnych 

pracodawców pod kątem przystosowania miejsca świadczenia pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Działania te miały doprowadzić do tego, że minimum czterysta 

pięćdziesiąt osób podejmie pracę w wyniku udziału w projekcie. 

Jak podkreśliła przedstawicielka CP zadanie specjalisty ds. współpracy z pracodawcami 

polegało w dużej mierze na bezpośrednim kontaktowaniu się z pracodawcami i poprzez to 
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pozyskiwaniu ofert pracy.  i uświadamianiu finansowych korzyści wynikających z 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dla prywatnych przedsiębiorstw argument finansowy 

jest bardzo przekonujący więc warto było rozmawiać na ten temat nie tylko z kierownictwem 

firm, ale również z działem kadr. Firmy otrzymywały specjalne materiały o tym, co zyskuje 

pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną. 

Obecność specjalisty ds. współpracy z pracodawcami na spotkaniach psychologa i doradcy 

zawodowego, na których omawiano drogę Beneficjenta w projekcie była niezbędna. Dzięki 

temu specjalista dowiadywał się jakie są możliwości uczestnika i jego oczekiwania wobec 

przyszłej pracy. Z drugiej strony swoje potrzeby i preferencje co do przyszłych pracowników 

mają również pracodawcy i je również trzeba uwzględnić. W związku z tym specjalista miał 

za zadanie dopasować te dwa elementy kierując Beneficjenta do pracy, którą będzie 

wykonywał z korzyścią  nie tylko dla siebie, ale i przedsiębiorstwa. 

W CP prowadzone były spotkania pracodawców z Beneficjentami, na których obydwie strony 

poznawały się i przedstawiane były oferty staży i zatrudnienia. Ich głównym celem było 

znalezienie zatrudnienia uczestnikom projektu, ale pomagały również zwalczać stereotypy na 

temat niepełnosprawnych pracowników. Ciekawą formą pośrednictwa pracy były „Otwarte 

drzwi”, czyli zapraszanie grupy Beneficjentów do obejrzenia firmy „od środka”, dzięki czemu 

mogli przekonać się na czym polega praca w poszczególnych działach i sprawdzić, czy się w 

niej odnajdą. 

Na ogół pośrednictwo pracy było zwieńczeniem innych usług aktywizacyjnych, ale zdarzały 

się również przypadki, w których nowi uczestnicy projektu mieli dużą motywację do pracy i 

wystarczające kwalifikacje. Wówczas pośrednictwo było dla nich główną usługą. 

Jak stwierdziła przedstawicielka SPI specjalista ds. współpracy z pracodawcami generalnie 

był skupiony na pracodawcach, ponieważ miał pozyskiwać oferty pracy. Od innych 

pracowników projektu dowiadywał się jakie potrzeby ma Beneficjent lub Beneficjentka i 

starał się zdobyć odpowiednią dla nich pracę.  

W FAR trenerzy pracy mieli kompetencje wymienne z poszukiwaczami pracy. Towarzyszyli 

Beneficjentami od chwili rekrutacji do końca udziału w projekcie, więc w zakres ich zadań 

wchodziła również pomoc w szukaniu zatrudnienia. 

Zdaniem FAR nie należy najpierw szukać ofert pracy, a potem dobierać do nich kandydatów. 

Poszukiwanie miejsca pracy zaczynało się dopiero wtedy, gdy w projekcie była osoba, która 

potrzebowała zatrudnienia i potencjalnie mogła je podjąć. Wtedy analizowano, czy jest zakład 

pracy, który może zatrudnić osobę z takim kwalifikacjami i ograniczeniami funkcjonalnymi; 

dla niektórych Beneficjentów możliwa była wyłącznie telepraca, inni potrzebowali by miejsce 

pracy było blisko ich domu. Określenie możliwości osoby niepełnosprawnej w tym względzie 

należało do trenera pracy. Z drugiej strony konieczne było również współdziałanie z 

pracodawcą przy doborze odpowiedniego stanowiska. Dopiero połączenie tych dwóch 

elementów pozwalało na skuteczne zatrudnienie. 



 

53 
 

Pośrednictwo pracy świadczone przez PM polegało w dużej mierze na wysyłaniu ofert pracy 

do Beneficjentów przez specjalistę ds. współpracy z pracodawcami i organizowaniu spotkań z 

przedstawicielami przedsiębiorstw. Nie wszyscy uczestnicy potrzebowali pośrednictwa pracy 

w takim samym stopniu. Osoby, które samodzielnie radziły sobie z poszukiwaniem 

zatrudnienia, korzystały z usług specjalisty w mniejszym zakresie.  

Zakładano, że Beneficjent ma samodzielnie odpowiadać na oferty pracy, które go interesują i 

przejść proces rekrutacji. Rola PM sprowadzała się do motywowania i kształtowania 

umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, czyli pilnowania terminów, przygotowywania 

się do rozmów, dbania o wizerunek.  

Zakres działań podejmowanych przez specjalistę ds. współpracy z pracodawcami zależał 

również od rodzaju firmy, z którą nawiązany został kontakt. Generalnie specjalista ds. 

współpracy z pracodawcami, czyli przedstawiciel organizacji pozarządowej wspierającej 

osoby niepełnosprawne ruchowo, otworzył dla Beneficjentów drzwi wielu zakładów pracy, 

do których trudno byłoby im dotrzeć jako osobom prywatnym. Natomiast część firm nie 

uznawała pośrednictwa PM wychodząc z założenia, że jeżeli Beneficjent jest poważnym 

kandydatem do pracy to musi sam umieć zabiegać o stanowisko, na którym mu zależy. 

Podczas grupowych spotkań z pracodawcą stanowisko, na które prowadzono nabór 

prezentowane było Beneficjentom, którzy spełniali wstępne oczekiwania. Na spotkaniach był 

również czas na przeprowadzenie indywidualnych rozmów z kandydatami i przekazanie CV. 

Jeżeli spotkanie odbywało się w siedzibie firmy wykonywano również próbki pracy (np. 

symulowane rozmowy telefoniczne). Tego rodzaju pośrednictwo pracy było przydatne w 

przypadku osób mniej pewnych siebie, z małym doświadczeniem i biernie poszukujących 

pracy, ponieważ bycie w grupie dawało im poczucie bezpieczeństwa. Doradca zawodowy 

obserwując rację uczestników projektu z pracodawcą dowiadywał się nad czym powinien 

jeszcze pracować z Beneficjentami (np. nad sposobem autoprezentacji). 

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Marta Olejniczak z FAR (woj. śląskie) 

Beneficjentka, młoda dziewczyna, po urazie rdzenia kręgowego, od roku porusza się na wózku 

inwalidzkim, mieszka w małej miejscowości. Została zrekrutowania do projektu „Wsparcie 

osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” realizowanego przez Fundację 

Aktywnej Rehabilitacji w styczniu 2013 roku. Wspólnie z doradcą zawodowym opracowano 

indywidualny plan działania, w którym uwzględniono bariery oraz deficyty wiedzy i 

umiejętności. Największą przeszkodą w realizacji planów aktywności społeczno-zawodowej 

była ograniczona mobilność, niemożność przemieszczania się na dalsze odległości. Mając na 

względzie ten fakt Beneficjentka w pierwszej kolejności zapisała się na kurs nauki jazdy. W 

maju była już szczęśliwą posiadaczką prawa jazdy. W tym samym czasie do regionalnego 

biura FAR zgłosił się pracodawca szukający kandydata na specjalistę zajmującego się 

rekrutacją i selekcją pracowników. Doradca zawodowy wspólnie z Beneficjentką opracował 

jej dokumenty aplikacyjne oraz przygotował ją do rozmowy kwalifikacyjnej. Po kilku 

pomyślnie odbytych rozmowach z pracodawcą Beneficjentka została zatrudniona na umowę o 
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pracę. Obecnie pracuje dalej w tej samej firmie rekrutacyjnej, jest zadowolona i czuje się 

spełniona. Niepełnosprawność nie przeszkadza jej już w realizowaniu planów i celów 

życiowych; bardzo ceni sobie kontakty z ludźmi, które pozwoliły jej przezwyciężyć strach i 

wstyd związany z ograniczeniami fizycznymi. 

Wnioski: 

Poszukując ofert pracy dla Beneficjentów należy brać pod uwagę ich potrzeby i ograniczenia 

wynikające z niepełnosprawności. Każde miejsce pracy musi być sprawdzone pod kątem 

dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Pośrednictwo pracy może być 

prowadzone w różny sposób, w zależności od preferencji Beneficjentów i pracodawców. 

Należy zwracać uwagę na motywację pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych 

i przekonywać ich, że korzyść z dania szansy osobie niepełnosprawnej polega na uzyskaniu 

wartościowego pracownika, a nie oszczędności na składkach na PFRON. 

 

VIDEO CV 

Pięćdziesięciu Beneficjentów i Beneficjentek skorzystało z możliwości przygotowania tzw. 

video CV (portfolio) – kilkuminutowego filmu na temat uczestnika jako kandydata do pracy. 

Wykonaniem portfolio dla uczestników projektu ze strony wszystkich Partnerów zajmowało 

się SPI. Nagranie filmów było poprzedzone szkoleniem dla zainteresowanych osób, podczas 

którego pracownik projektu przedstawiał jak będzie przebiegała praca, jak należy się 

przygotować, jakie są zasady zachowania się przed kamerą oraz dopracowywano pomysły na 

treść filmów. W video CV uczestnik prezentował swoje kompetencje, wykształcenie, 

zainteresowania zawodowe lub pokazywał jak dobrze radzi sobie z wykonywaniem 

czynności, których wymaga praca. Na końcu Beneficjenci otrzymywali swoje portfolio 

zapisane w dwóch formatach plików – „cięższy” zawierał film o wysokiej jakości obrazu i 

dźwięku, a „lżejszy” okazywał się bardziej odpowiedni do wysyłania pracodawcom. 

Realizacja portfolio służyła osiągnięciu kilku celów. Najważniejsze jest to, że Beneficjenci, 

dzięki pomocy specjalistów, stworzyli dla siebie dodatkowe, atrakcyjne narzędzie 

komunikacji z potencjalnymi pracodawcami. Video CV dołączone do tradycyjnego CV i listu 

motywacyjnego zwracało uwagę pracodawców na kandydaturę Beneficjenta. Ponadto 

pracodawca zapoznając się z portfolio mógł rozwiać swoje ewentualne wątpliwości co do 

tego czy osoba niepełnosprawna ruchowo może wykonywać pracę, którą firma miała do 

zaoferowania. Istotny jest również aspekt treningu skutecznej autoprezentacji i 

opanowywania stresu. Praca nad portfolio była dla Beneficjentów okazją, żeby najpierw 

zapoznać się z zasadami prezentowania siebie w korzystnym świetle, a następnie przećwiczyć 

i wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Znalezienie się przed kamerą, podobnie jak rozmowa 

kwalifikacyjna, jest stresującym doświadczeniem i formą wystąpienia publicznego; z tego 

powodu korzyść Beneficjentów z nagrania video CV polegała również na tym, że mogli w 

bezpiecznych warunkach przekonać się, że radzą sobie w takiej sytuacji i stres może wpłynąć 

na nich mobilizująco, a nie paraliżująco. 
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Wnioski: 

Video CV może okazać się narzędziem przydatnym podczas prezentacji uczestników projektu 

potencjalnym pracodawcom. Nagranie materiału filmowego powinno być poprzedzone 

spotkaniem przygotowującym Beneficjentów do wykonania tego zadania; treść filmu 

powinna być uzgodniona miedzy Beneficjentem i pracownikiem projektu odpowiedzialnym 

za wsparcie w procesie poszukiwania pracy (może być to np. doradca zawodowy, specjalista 

ds. kontaktów z pracodawcami, specjalista ds. szkoleń). Praca nad video CV jest również 

godną uwagi formą treningu autoprezentacji. 

 

ZAKUP SPRZĘTU 

Projekt dawał możliwość zakupu sprzętu ułatwiającego podjęcie aktywności społecznej i 

zawodowej, czyli służącego wsparciu działań merytorycznych w projekcie. Sprzęt 

rehabilitacyjny nabywano ze środków projektu jeżeli nie było możliwości uzyskania go z 

Narodowego Funduszu Zdrowia lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Osobom, które 

z powodu podjęcia pracy lub nauki musiały spędzać długie godziny w wózku inwalidzkim 

bardzo potrzebne były poduszki przeciwodleżynowe wysokiej jakości. Ponadto Beneficjenci 

otrzymywali narzędzia wspomagające pracę na komputerze (specjalne nakładki na klawiaturę, 

myszki). Zasadniczo nie były to rzeczy, które można było wykorzystać bezpośrednio w pracy, 

ale takie, które ułatwiają znalezienie zatrudnienia i udział w projekcie. Wielu Beneficjentom, 

zwłaszcza mieszkającym w małych miejscowościach, byłoby bardzo trudno korzystać z 

pomocy doradcy zawodowego i specjalisty ds. współpracy z pracodawcami, gdyby nie 

zapewniono im sprzętu komputerowego, dzięki któremu mogli wysyłać i odbierać maile i 

porozumiewać się przy pomocy komunikatorów.  

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Grażyna Pawłowska z PM (woj. mazowieckie) 

Beneficjent z niepełnosprawnością wynikającą z Mózgowego Porażenia Dziecięcego brał 

udział w poprzedniej edycji projektu, w której otrzymał zewnętrzne szkolenie zawodowe 

informatyczne i staż. Kontynuowanie wsparcia w obecnej edycji miało na celu pomoc w 

znalezieniu zatrudnienia. Zakup komputera ułatwił poszukiwanie pracy oraz komunikowanie 

się z otoczeniem (beneficjent mówi dość niewyraźnie). To sprawiło, że podjął zatrudnienie i 

zajmuje się marketingiem internetowym. 

Joanna Żmiejewska z SPI (woj. mazowieckie) 

Beneficjent, mieszka w małej wsi, 150 kilometrów od Warszawy, ma ponad dwadzieścia lat, 

jako nastolatek doznał urazu rdzenia kręgowego w wyniku skoku do wody, porusza się na 

wózku inwalidzkim. Dla niego najważniejsza jest możliwości kontaktowania się ze światem, 

czyli otrzymanie sprzętu komputerowego i uzyskanie dostępu do sieci. Bardzo nudzi się z 

domu, marzy żeby coś się wokół niego działo, żeby coś robić. Ponieważ nie jest mobilny, nie 

ma możliwości dojeżdżania do większej miejscowości, w obecnej sytuacji wysłanie go do 
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pracy nie jest możliwe, chociaż psychicznie może jest do tego gotowy. Gdy już otrzyma 

komputer powinien nauczyć się dobrze nim posługiwać i nawiązać kontakty za pośrednictwem 

Internetu. Za jakiś czas, kiedy nabierze biegłości w posługiwaniu się sprzętem, będzie można 

aktywizować go zawodowo; natomiast pierwszym etapem jest aktywizacja społeczna. 

Grażyna Pawłowska z PM (woj. mazowieckie) 

Beneficjent, absolwent administracji na Wydziale Prawa, w momencie przystąpienia do 

projektu, miał niewielkie doświadczenie zawodowe. Wsparcie rozpoczęło się od konsultacji z 

doradcą zawodowym, psychologiem oraz specjalistą ds. kontaktów z pracodawcami. W 

wyniku analizy potrzeb beneficjenta podjęto decyzje o przyznaniu sprzętu komputerowego w 

celu utrzymania na odpowiednim poziomie umiejętności komputerowych nabytych wcześniej. 

To bardzo ważne, żeby o nie dbać poprzez ćwiczenie. Następnie odbył sześciomiesięczny staż 

na stanowisku biurowym, po którym jego współpraca z firmą została przedłużona w postaci 

pracy na umowę zlecenie. 

Wnioski: 

Zakupu sprzętu pozytywnie wpłynął na możliwości uczestnictwa Beneficjentów w projekcie, 

kontynuowania nauki oraz szukania i podjęcia pracy.  

 

WSPARCIE OSÓB Z OTOCZENIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO 

Proszę jasno uwidocznić, że wsparcie otoczenia BO miało pośredni wpływ 

na tworzenie IPD (jak to wynika z tabelki). Uzasadni to opis tej formy 

wsparcia. 

Doświadczenia z poprzednich edycji projektu oraz wyniki badań pokazują, że otoczenie 

społeczne ma bardzo duży wpływ na sposób funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

ruchowo, a w tym ich aktywność społeczną i zawodową. Podczas wdrażania projektu 

Partnerzy zetknęli się z całym spektrum postaw rodzin wobec Beneficjentów: od 

nadopiekuńczości, przez dawanie niezbędnej pomocy i respektowanie niezależności 

niepełnosprawnego członka rodziny, do zaniedbywania. Uzależnienie Beneficjentów od 

najbliższych powoduje, że bardzo trudno jest im aktywizować się jeżeli opiekunowie temu nie 

sprzyjają. Zarówno brak, jak i nadmiar opieki, mogą okazać się szkodliwe ponieważ 

zmniejszają szanse na samodzielne, aktywne życie. Biorąc pod uwagę, że projekt miał dać 

możliwość prowadzenia takiego życia zapewniono w nim wsparcie również dla bliskich 

Beneficjentów. Tysiąc pięćdziesiąt osób mogło wziąć udział w wyjazdowych warsztatach 

oraz korzystać z konsultacji indywidualnych. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych i ich 

bliskich odbywały się w jednym ośrodku równolegle, ale w osobnych grupach. Cel był taki, 

by ci z opiekunów, którzy stereotypowo postrzegają członków swoich rodzin jako skazanych 

na bierną egzystencję w domu, zmienili sposób myślenia i stali się ich sprzymierzeńcami w 

staraniach o podjęcie pracy. 
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Wsparcie osób z otoczenia Beneficjentów miało wpływ na wykonanie IPD poprzez 

odziaływanie na warunki, w jakich udzielane było wsparcie. Wpływanie na osoby z otoczenia 

Beneficjentów, miało sprzyjać aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo w 

dużej mierze poprzez poprawianie atmosfery wokół ich uczestnictwa w projekcie, czyli 

realizacji IPD. Zmiana nastawienia bliskich i członków rodziny wobec IPD Beneficjenta 

powodowała, że mógł on bardziej efektywnie korzystać z uzgodnionych form wsparcia i, co 

za tym idzie, łatwiej mu było osiągnąć główny cel nakreślony w IPD. 

Rodzinę należy uwzględniać, mobilizując do aktywności zawodowej osoby po urazie rdzenia 

kręgowego, jak podkreślił przedstawiciel FAR. Podjęcie pracy to ogromne wyzwanie dla 

samego zainteresowanego i żeby rodzina okazała się wsparciem w dążeniu do tego celu trzeba 

również z nią pracować. Jednak aktywność i rozwój Beneficjenta są najważniejsze, więc 

czasami pożądane jest wyprowadzenie się z domu, np. po to by podjąć naukę w innym 

mieście. 

Wpływ rodzin na aktywizację społeczno-zawodową jest czasami tak złożony, że nie można na 

niego oddziaływać narzędziami dostępnymi w projekcie. W przypadku niepełnosprawnych 

samotnych matek zdarza się, że nie mogą one wziąć udziału w wyjazdowym warsztacie 

aktywizacji zawodowej, który bardzo dobrze by wykorzystały, ponieważ nie mają komu 

powierzyć opieki nad dziećmi. Czasami osoby, które nie są świadome, że mogą być 

samodzielne, nawet jeżeli mają duży osobisty potencjał trafiają do domów pomocy 

społecznej, dlatego że rodziny są bezradne wobec ich niepełnosprawności.  

Należy również pamiętać, że nie zawsze angażowanie rodziny w udział w projekcie jest 

uzasadnione. Część Beneficjentów żyje niezależnie (mieszkając samodzielnie lub z rodziną), 

a od projektu oczekują tylko pomocy w znalezieniu pracy.  

Z doświadczeń PM wynika, że praca z opiekunem jest trudna i oczywiście wymaga jego 

zgody. Barierą w rekrutacji bliskich Beneficjentów do projektu jest przeświadczenie, że 

zajmowanie się kimś przez wiele lat sprawia, że opiekun najlepiej wie na co stać 

podopiecznego, czego mu potrzeba i jak te potrzeby zaspakajać. Dla rodzin osób 

niepełnosprawnych ruchowo poświęcanie się dla podopiecznego oznacza funkcjonowanie w 

strefie komfortu; często i opiekun i podopieczny od lat nie pracują więc nawzajem 

utwierdzają się w bierności zawodowej. To powoduje, że trzeba żyć bardzo skromnie, ale  w 

poczuciu bezpieczeństwa, bo taka sytuacja jest znana. Zmiana tego układu powoduje bardzo 

duży stres i opór. Opiekunowie, którzy sami są aktywni rzadziej hamują aktywność osoby 

niepełnosprawnej, ale trudniej zaangażować ich do udziału w projekcie, ponieważ mają 

więcej obowiązków. Skuteczną formą wsparcia były warsztaty promujące aktywność osób 

niepełnosprawnych, podczas których można było dyskutować i wymieniać doświadczenia. 

Były tam zapewnione konsultacje z doradcami zawodowymi, więc zdarzało się, że 

opiekunowie odkrywali, że oni też mogliby zacząć pracować i że ich życie mogłoby się 

radykalnie zmienić. Indywidualne rozmowy z psychologiem w biurach projektu także były 

skuteczne w zmienianiu stereotypowego sposobu myślenia o osobach niepełnosprawnych. 

W CP również zauważalne było zjawisko bardzo silnych więzi między osobami 

niepełnosprawnymi i ich opiekunami, które uniemożliwiały aktywność zawodową obydwu 
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stron i uzależniały rodziny od zasiłków. Dotyczy to w duże mierze osób niepełnosprawnych 

od urodzenia. Opiekunowie właśnie z takich rodzin byli namawiani na udział w warsztatach, 

ponieważ to dla nich często niepowtarzalna okazja skonfrontowania  aktualnego sposoby 

życia z proponowaną postawą samodzilności osoby niepełnosprawnej oraz zwiększenia 

aktywności otoczenia. Warsztaty to optymalna forma w takich przypadkach również dlatego, 

że nawet jeżeli opiekun nie znajduje w sobie siły do przeprowadzenia zmian lub za bardzo boi 

się konsekwencji, ma okazję spotkać się w grupie z osobami, które obiektywnie mają tak 

samo duże problemy, ale próbują je rozwiązywać. Takie spotkanie może skłonić do refleksji, 

że bardziej samodzielne funkcjonowanie jest możliwe. Bliskich należy rekrutować do 

projektu jednocześnie z osobami niepełnosprawnymi, ponieważ wsparcie powinno być 

realizowane równolegle. 

W SPI powstało grupa wsparcia dla opiekunów, na której kontynuuje się pracę rozpoczętą na 

warsztatach. Podczas spotkań członkowie mogli  rozmawiać o problemach, nabierać do nich 

dystansu, opowiadać jak radzą sobie w trudnych sytuacjach. 

Opowiadają pracownicy Projektu: 

Ewa Jawasreh z CP: 

Beneficjent, ojciec dwójki dzieci. Dzięki wsparciu otrzymanemu w projekcie z Caritas Polska 

Beneficjentowi udało się podjąć pracę. W tym samym czasie jego żona niestety straciła 

zatrudnienie. Wobec tego wydarzenia Beneficjent jest tym bardziej szczęśliwy, że pracuje, 

ponieważ jest w stanie zarobić na utrzymanie i poczuł się jak „głowa rodziny”. 

Ewa Sałaj z FAR (woj. świętokrzyskie): 

Beneficjent, po wypadku komunikacyjnym z urazem kręgosłupa szyjnego, porusza się o dwóch 

kulach, mieszka w małej miejscowości, jest żonaty, ma małą córeczkę, cała rodzina 

utrzymywała się z renty Beneficjanta. Dzięki poznaniu FAR Beneficjent zaangażował się 

czynnie w sport – gra w koszykówkę na wózkach. Po rekrutacji do projektu Beneficjent został 

skierowany na staż na stacji benzynowej, podczas którego wykonywał prace biurowe, 

zabezpieczał dokumenty, przygotowywał sprawozdani oraz obsługiwał kasę. Dzięki rzetelnie 

wykonywanej pracy dostał propozycję zatrudnienia po zakończeniu stażu. 

 

Wnioski: 

Rodziny pełnią kluczową rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, ponieważ 

tak jak silnie wpływają na wzmocnienie ich bierności i współzależności, tak samo silnie, po 

odpowiedniej zmianie postaw, mogą wpłynąć na ich chęć znalezienia zatrudnienia. Wsparcie 

dla bliskich osób niepełnosprawnych ruchowo powinno być kierowane głównie do rodzin 

najsilniej skoncentrowanych na opiece i nieaktywnych zawodowo, ponieważ one najbardziej 

potrzebują pomocy. Optymalna forma wsparcia opiekunów to wyjazdowe warsztaty 

promujące aktywność osób niepełnosprawnych. Istotne jest, żeby uczestnicy stanowili grupę, 
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w której omawiają problemy, dzielą są sposobami ich rozwiązywania i nawzajem się 

wspierają.  

 

SZKOLENIA DLA KADRY PROJEKTU 

Stu pięciu pracowników Partnerów, którzy bezpośrednio wspierali Beneficjentów zostało 

przeszkolonych w zakresie nowoczesnych metod pracy na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, po to by świadczyli usługi jak najwyższej 

jakości. Kadra zatrudniona w projekcie w dużej mierze brała udział w poprzednich jego 

edycjach, a ponadto składa się z doświadczonych specjalistów, nie były to więc szkolenia na 

podstawowym poziomie lecz doskonalące, podnoszące kwalifikacje. Potrzebę doszkalania 

personelu Partnerzy zauważyli jeszcze przed rozpoczęciem projektu. Jest on długi, więc 

zapewniał stabilne zatrudnienie, a okazję do podnoszenia i aktualizowania kompetencji 

zawodowych stanowi często zmiana miejsca pracy lub stanowiska. Ponadto na rynku 

szkoleniowym i edukacyjnym oferta dla specjalistów pracujących z osobami 

niepełnosprawnymi jest bardzo ograniczona, więc nie mają oni wielu możliwości 

doskonalenia zawodowego. Już na wstępie założono, że program obejmie zagadnienia prawne 

związane z aktywizacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych ruchowo, wiedzę 

medyczną, ofertę pomocy dla Beneficjentów (np. najnowszy sprzęt ułatwiający 

funkcjonowanie, inne projekty dla osób niepełnosprawnych ruchowo) oraz angażowanie do 

współpracy pracodawców. Ponadto każdy Partner przeprowadził u siebie badanie potrzeb 

szkoleniowych, które rozstrzygnęło, jakie tematy zostały uwzględnione. 

Według FAR szkolenia są bardzo ważne, a w tak dużych i długich projektach wręcz 

niezbędne. Właściwe przygotowanie kadry decyduje o jakości projektu, dlatego kompetencje 

trenerów pracy, doradców i całego zespołu wymagają stałego kształcenia poprzez wymianę 

doświadczeń. Pomimo, że Partnerzy zatrudniają wykwalifikowany personel należy 

inwestować w rozwój zawodowy zespołu. Szczególnie osoby, które pracują bezpośrednio z 

Beneficjentami powinny być jak najlepiej przygotowane; ich odpowiedzialność jest większa 

ponieważ mają za zadanie w zmieniającej się rzeczywistości oddziaływać na ludzi.  

Szkolenia prowadzone były metodami warsztatowymi i polegały w dużej mierze na wymianie 

doświadczeń; wiedzę zdobywano poprzez zapoznawanie się z problemami, z jakimi spotkali 

się inni członkowie grupy. To wpłynęło na jakość realizacji projektu, ponieważ dzielenie się 

sposobami na rozwiązanie kłopotliwych kwestii pozwoliło unikać błędów w podobnych 

sytuacjach, które były analizowane na warsztatach.  

Również przedstawiciel SPI potwierdził, że bardzo ważnym aspektem szkoleń była wymiana 

doświadczeń. Cenne jest poznanie sposobów pracy innych osób, możliwość wspólnego 

przemyślenia rozwiązań bardziej złożonych problemów (np. dotyczących Beneficjentów). 

Szkolenia poza wiedzą merytoryczną dały możliwość spotkania się i omówienia różnych 

aspektów pracy. Powstało forum wymiany doświadczeń, można było zapoznać się z 

ciekawymi rozwiązaniami stosowanymi przez inne ośrodki. Ponadto cały zespół się 

zjednoczył, uwidoczniło się, że ma on wspólny cel i jest nastawiony na jego osiągnięcie.  
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Jak twierdzą Partnerzy na rynku szkoleniowym nie ma dużej oferty kursów z doradztwa 

zawodowego; w pracy z klientem niepełnosprawnym na ogół można wykorzystać tylko 

elementy metod, z których mogą szkolić się doradcy (np. Spadochron). W szeroko 

rozumianym poradnictwie zawodowym można się uczyć od innych specjalistów (np. 

psychologów, doradców socjalnych) i wykorzystywać tą wiedzę wspierając Beneficjenta i 

Beneficjentkę. Dlatego należy interesować się jak inni pracują. Zaletą zespołu SPI jest to, że 

są w nim osoby z różnym doświadczeniem zawodowym (np. byli pracownicy OHP, POPON-

u); co tworzy ciekawą przestrzeń do wymiany doświadczeń. 

Szkolenia były prowadzone oddzielnie dla personelu każdego Partnera, ale dobrze byłoby 

zorganizować spotkanie i dać okazję do wymiany doświadczeń również z innymi Partnerami.  

W CP szkolenia poprzedzono analizą problematyki szkoleniowej. Część zajęć była wspólna 

dla wszystkich pracowników: psychologów, doradców, koordynatorów i specjalistów ds. 

współpracy z pracodawcami. Część spotkań była zarezerwowana wyłącznie dla osób 

zatrudnionych na określonych stanowiskach – np. psychologowie zgłosili zapotrzebowanie na 

zajęcia superwizyjne, związane z traumami, śmiercią i radzeniem sobie w sytuacjach 

trudnych. Natomiast doradcy zawodowi, koordynatorzy i specjaliści ds. współpracy z 

pracodawcami zasadniczo stanowią jedną grupę, ponieważ wiele osób zatrudnionych na tych 

stanowiskach z wykształcenia jest doradcami zawodowymi. Dla nich prowadzone były 

zajęcia z zakresu poradnictwa, trenera pracy, zatrudnienia wspomaganego. 

W projekcie zatrudnieni zostali doświadczeni eksperci w swoich dziedzinach, wielu z nich od 

lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi. W CP do przeprowadzenia szkoleń dla kadry 

szukano trenerów (psychologów lub doradców) biorąc pod uwagę doświadczenie w pracy z 

osobami niepełnosprawnymi; założenie było takie, że wiedza przekazywana na szkoleniu 

musi być adekwatna do zadań wykonywanych w projekcie. Informacje zwrotne uzyskane 

podczas ewaluacji były bardzo pozytywne, pracownicy byli usatysfakcjonowaniu. 

 Wnioski: 

Szkolenia i warsztaty dla kadry projektu są bardzo ważne i potrzebne, ponieważ podnoszą 

jakość realizacji wsparcia. Osobom niepełnosprawnym, tak jak każdej innej grupie, należy 

zapewnić możliwość pracy z wykwalifikowaną kadrą. 

Kursy należy poprzedzić badaniem potrzeb szkoleniowych; trenerzy prowadzący zajęcia 

muszą mieć bardzo wysokie, specjalistyczne kwalifikacje. W działania zmierzające do 

doskonalenia kwalifikacji personelu projektu należy również angażować osoby, które mogą 

podzielić się swoim bardzo dużym doświadczeniem i wiedzą z dziedzin powiązanych ze 

wsparciem osób niepełnosprawnych ruchowo. Przygotowując program warsztatu lub 

szkolenia cały czas należy mieć na uwadze jakie kompetencje powinien mieć uczestnik czyli 

doradca zawodowy, specjalista ds. współpracy z pracodawcami, trener lub poszukiwacz 

pracy. 
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Szkolenia powinny być prowadzone cyklicznie i szerokim zakresie – pożądane byłoby 

przeszkolenie każdego pracownika obsługującego Beneficjentów nie rzadziej niż raz w ciągu 

roku.  

Bardzo istotne jest danie pracownikom przestrzeni do wymiany doświadczeń, (podczas 

szkoleń lub po zajęciach). Ponieważ ważna jest różnorodność wymienianych doświadczeń i 

wiedzy należałoby przemyśleć możliwość zorganizowania wspólnych szkoleń dla 

przedstawicieli wszystkich Partnerów.  

Pożądane byłyby również nadzór i ewaluacji pracy doradczej. Ponadto przydatne mogłoby się 

również okazać powołanie zespołu doradców zawodowych, który prezentowałby pożądane 

sposoby działania. 

 

Podsumowanie  

Niniejszy podręcznik został przygotowany z myślę o przedstawieniu dobrych praktyk w 

przygotowaniu i realizacji indywidualnych planów działania dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo. W projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” IPD 

było nadrzędnym narzędziem wsparcia, której Partnerzy objęli 3110 Beneficjentów i 

Beneficjentek. Daje to podstawy do tego by uznać, że dorobek projektu w tym zakresie może 

służyć za wzór innym projektodawcom planującym zastosowanie IPD w aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnymi ruchowo. W podręczniku omówiono najbardziej 

podstawowe zagadnienia metodyczne IPD, które zostały uwzględnione w projekcie i na które 

należy zwracać uwagę przy kolejnych tego typu przedsięwzięciach. Na podstawie tych 

zagadnień opisany został proces realizacji IPD w projekcie, z uwzględnieniem jego 

możliwych modyfikacji. W opisie ujęto wszystkie etapy i zasady istotne dla skutecznego 

wdrożenia IPD dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oraz zwrócono uwagę na kluczowe 

kwestie takie jak podmiotowość Beneficjenta i Beneficjentki, indywidualizacja wsparcia, 

realizacja IPD we współpracy, monitorowanie i modyfikacje IPD. Istotne są również wybrane 

zagadnienia organizacyjne, na które osoby przygotowujące się do stosowania tego narzędzia 

powinny zwróci szczególną uwagę, takie jak potrzeba stosowania wzoru IPD dopasowanego 

do warunków wdrażania projektu. W celu ujęcia realizacji IPD w szerokim kontekście 

scharakteryzowano również inne rodzaje wsparcia, dostępne dla Beneficjentów w skutek 

opracowania IPD, oraz działania podjęte w projekcie, które nie dotyczyły IPD bezpośrednio 

lecz wpływały na warunki wdrażania go.   

Przedstawiciele Partnerów stwierdzili, że najważniejszą korzyścią z wdrożenia projektu 

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” są zauważalne zmiany, 

które zaszły w życiu Beneficjentów – podjęcie pracy, nabranie wiary we własne możliwości, 

zmiana postaw wobec zatrudnienia i wzrost motywacji do pracy. Partnerzy dzielili z osobami 

niepełnosprawnymi zadowolenie z osobistych sukcesów i towarzyszyli im w procesie 

zmieniania życia. Takie relacje są możliwe gdy pracownicy projektu indywidualizują 

podejście do Beneficjentów; gdy najważniejszy jest konkretny człowiek i jego potrzeby nie 

stosuje się wobec wszystkich identyczne algorytmy postępowania. Sięgając po wszelkie 
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formy wsparcia należy cały czas pamiętać dla kogo i z kim się to robi, czyli mieć na uwadze, 

że pracuje się z konkretną osobą, która ma swoje zasoby, możliwości i oczekiwania. 

Uwzględnienie tego gwarantuje, że pomoc dla Beneficjenta będzie po pierwsze 

zindywidualizowana, a po drugie – kompleksowa. Postawienie dobra Beneficjenta na 

pierwszym miejscu sprawia również, że dokumenty i procedury nie są wartością samą w 

sobie lecz narzędziami służącymi osiąganiu celów. Jak stwierdzili Partnerzy projekt należy 

wdrażać zgodnie z przyjętymi zasadami natomiast nie może stać się to ważniejsze od osób, 

dla których ten projekt powstał. 

Również w relacjach między Partnerami widoczne było poszanowanie indywidualności 

każdej organizacji. Partnerzy mają swoją historię, tożsamość i misję, które przejawiały się 

podczas realizacji projektu. Każdy z nich korzystał w większości z takich samych, 

zaplanowanych w projekcie, narzędzi ale ich dobór czasowy i procedowanie odpowiadały 

profilowi organizacji. Mniej uchwytny niż korzyści dla Beneficjentów ale również ważny 

efekt tego oraz innych projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych to zmiana 

postrzegania miejsca tej grupy w społeczeństwie. Im więcej osób niepełnosprawnych pracuje 

lub działa społecznie tym łatwiejsze jest eliminowanie dotyczących ich stereotypów i 

uprzedzeń. 

Podstawą do oceny każdego projektu są jego efekty. Najłatwiej jest dostrzec te, które są 

wymierne i dotyczą bezpośrednio Beneficjentów, np. znalezienie zatrudnienia lub ukończenie 

stażu. Bardzo ważne są również korzyści trudniejsze do zmierzenia takie jak nowe 

doświadczenia, wzrost motywacji do pracy i rozwój osobisty. W projekcie nie założono 

pełnego zatrudnienia Beneficjentów ponieważ byłoby to nieosiągalne. Jednak fakt, że część 

uczestników nie podjęła pracy nie wynikał z niewystarczającego wsparcia. Jedyne czego dla 

niektórych uczestników zabrakło w projekcie to czas. Szanse osób niepełnosprawnych na 

wejście na rynek pracy są determinowane również przez inne czynniki, nie tylko przez ich 

przygotowanie do podjęcia roli zawodowej. Potrzeba wydłużenie okresu wsparcia 

Beneficjentów ujawniła się już w poprzedniej edycji projektu, dlatego teraz doradcy 

zawodowi, psychologowie i trenerzy pracy mogli służyć Beneficjentom pomocą również w 

pierwszym okresie zatrudnienia. To zwiększyło skuteczność projektu ponieważ dzięki 

profesjonalnemu rozwiązywaniu realnych problemów z jakimi osoby niepełnosprawne 

spotykały się w nowym miejscu pracy zwiększała się szansa na utrzymanie się w 

zatrudnieniu. 

Kluczową kwestią jest mobilność i sprawność funkcjonalna osoby niepełnosprawnej 

ruchowo, w tym umiejętność samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych. 

Beneficjenci, którzy np. byli w stanie przesiąść się z wózka, samodzielnie poruszali się na 

wózku, korzystali ze środków komunikacji publicznej mieli większe szanse na podjecie pracy 

od osób, które tych umiejętności nie posiadały. Dlatego bardzo istotne jest zapewnienie 

odpowiedniego treningu uczestnikom, którzy mogliby podnieść swoją sprawność w tym 

zakresie; w projekcie odbywało się to w trakcie warsztatów aktywizacji zawodowej. W 

przypadku gdy Beneficjent nie miał możliwości zwiększenia swojej mobilności odpowiednim 

rozwiązaniem była praca zdalna.  
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Również realia rynkowe wpłynęły znacząco na stopień zatrudnienia Beneficjentów po 

projekcie, ponieważ liczba ofert pracy zależy od kondycji gospodarczej kraju. Czynnik ten 

gra szczególną rolę na obszarach słabszych gospodarczo i z mniejszym rynkiem pracy czyli 

poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Ponadto mieszkańcy małych miast i wsi mają 

ograniczony dostęp do komunikacji publicznej, dostosowanych ośrodków edukacyjnych i 

ośrodków zdrowia, więc trudniej jest im rehabilitować się i zdobywać wykształcenie. Na takie 

bariery nie można było oddziaływać w ramach projektu. Małe społeczności dają jednak 

pewną szansę osobom niepełnosprawnym ruchowo, o którą trudniej jest w wielkich miastach. 

Jest nią możliwość skorzystania z sieci kontaktów osobistych podczas poszukiwania pracy. 
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