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1. Wprowadzenie

1.1. Znaczenie projektu

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych najczęściej tworzy się programy wsparcia 
w odniesieniu do czterech podstawowych grup, tj. 1) osób niepełnosprawnych ruchowo, 
2) niewidomych i słabowidzących, 3) niesłyszących i niedosłyszących oraz 4) niepełnosprawnych 
intelektualnie. Oczywiście grupy te nie obejmują wszystkich rodzajów schorzeń czy urazów, które 
skutkują niepełnosprawnością w sensie prawnym (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). 
Jedną z grup schorzeń, które nie mieszczą się w wyżej podanych kategoriach, są rzadkie 
schorzenia uwarunkowane genetycznie. Wsparcie tej grupy osób niepełnosprawnych jest 
w sposób szczególny trudne w realizacji, ponieważ wiąże się z dużą różnorodnością problemów 
(medycznych, funkcjonalnych, społecznych), które występują wskutek rozwoju poszczególnych, 
genetycznych jednostek chorobowych. Umiejętne wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych ze schorzeniami uwarunkowanymi genetycznie wymaga 
zaangażowania wielu dodatkowych specjalistów (np. dietetyka, genetyka i lekarzy innych 
specjalności), którzy zapewnią kompleksowość oddziaływań w tym procesie (poza udziałem 
innych specjalistów, takich jak doradca zawodowy, psycholog, itd.). 

Biorąc pod uwagę powyższe trudności należy stwierdzić, że projekt pn. „Wsparcie osób 
z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki1, idealnie odpowiada potrzebom aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób niepełnosprawnych w Polsce. Projekt był realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z organizacjami partnerskimi, tj. Polskim 
Związkiem Niewidomych (PZN) oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię 
i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” (AV). W przypadku PZN głównymi Beneficjentami projektu były 
osoby z uszkodzeniem narządu wzroku wynikającym ze schorzenia genetycznego (posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim), a w przypadku 

1  Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3. – Ogólnopolskie programy integracji i aktywiza-
cji zawodowej, Poddziałania 1.3.6. PFRON – Projekty systemowe.   
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AV były to najczęściej osoby chore na fenyloketonurię lub inne rzadkie choroby metaboliczne 
(posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne).

1.2. Charakterystyka niepełnosprawności głównych uczestników/czek projektu

1.2.1. Osoby chore na fenyloketonurię

Fenyloketonuria jest wrodzoną chorobą metaboliczną, która jest uwarunkowana gene-
tycznie. Częstość występowania fenyloketonurii szacuje się na 1:7000 do 1:8000 urodzeń, zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowej. Fenyloketonuria jest skutkiem gromadzenia się 
fenyloalaniny w następstwie zahamowania przemiany tego aminokwasu, co powoduje zaburzenia 
równowagi aminokwasowej organizmu, a w konsekwencji uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego. Noworodek rodzi się pozornie zdrowy, tzn. nie ma żadnych charakterystycznych 
objawów mogących sugerować fenyloketonurię. W okresie wczesnoniemowlęcym u około 50% 
chorych dzieci stwierdza się niecharakterystyczne zmiany skórne przypominające zmiany na tle 
alergicznym lub na tle zapalnym o różnym nasileniu oraz skłonności do wymiotów. W pierwszych 
miesiącach życia pojawia się charakterystyczny mysi zapach spowodowany wydalaniem z moczem 
kwasu o-hydroksyfenylooctowego (Sendecka, Cabalska, 2014).

Wśród objawów fenyloketonurii najczęściej wymienia się opóźnienie rozwoju 
psychoruchowego, które stwierdzane jest w okresie niemowlęcym i często stanowi pierwszy 
objaw choroby. W późniejszym okresie stwierdza się opóźnienie rozwoju umysłowego dziecka. 
U większości pacjentów upośledzenie umysłowe odpowiada wartościom charakterystycznym 
dla opóźnienia w stopniu głębokim (iloraz inteligencji 20-40). Uważa się, że różnice parametrów 
rozwoju psychicznego są spowodowane indywidualnie zróżnicowanym deficytem enzymatycznym 
hydroksylazy fenyloalaninowej.

W odniesieniu do osób zdrowych stężenie fenyloalaniny we krwi zdrowej wynosi 
1-2 mg% (mg/dL). U noworodka chorego na fenyloketonurię w momencie urodzenia poziom 
fenyloalaniny w płynach ustrojowych jest również prawidłowy (enzym matki wyrównuje defekt 
enzymatyczny płodu), jednakże po urodzeniu zaburzenia przemiany fenyloalaniny u chorego 
noworodka powodują szybkie narastanie stężenia tego aminokwasu w płynach ustrojowych. 
Test mikrobiologiczny umożliwia półilościowe oznaczenie stężenia fenyloalaniny we krwi. 
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Potwierdzenie wstępnego rozpoznania fenyloketonurii dokonuje się na podstawie ozna-
czenia stężenia fenyloalaniny w surowicy krwi metodą ilościową. Test moczowy z chlorkiem żelaza 
w okresie noworodkowym ma znaczenie jedynie pomocnicze, ponieważ kwas fenylopirogronowy 
odpowiedzialny za dodatni wynik badania pojawia się w moczu w ciągu pierwszych tygodni życia 
(jest to uzależnione od zawartości fenyloalaniny we krwi powyżej 15 mg%). W związku z tym 
ujemny wynik testu moczowego nie wyklucza rozpoznania fenyloketonurii.

Potwierdzające badania diagnostyczne (wraz z ustaleniami postępowania terapeutycznego, 
tj. ustalenie odpowiedniej diety) powinny być wykonane natychmiast po stwierdzeniu 
nieprawidłowego wyniku testu przesiewowego. Zazwyczaj dziecko jest hospitalizowane w celu 
precyzyjnego ustalenia programu leczenia (wykazano zależność między wiekiem wdrożenia 
leczenia a jego efektywnością). Stwierdzono też, że zastosowanie diety niskofenyloalaninowej 
u dzieci chorych na fenyloketonurię zapobiega uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, 
jednakże warunkiem pozytywnych efektów leczenia jest wprowadzenie diety w okresie 
noworodkowym. Fenyloalanina jest aminokwasem egzogennym, koniecznym do prawidłowej 
biosyntezy białek strukturalnych organizmu oraz do syntezy związków, których jest prekursorem 
(aminy biogenne, substancje barwnikowe, hormony tarczycy), w związku z czym schemat diety musi 
uwzględniać podstawowe zapotrzebowanie na ten aminokwas. Podstawą diety w fenyloketonurii 
są białkozastępcze preparaty nisko- lub bezfenyloalaninowe produkowane na bazie hydrolizatów 
białkowych lub pozbawione fenyloalaniny syntetyczne mieszaniny aminokwasów uzupełniane 
w witaminy, składniki mineralne i pierwiastki śladowe (Sendecka, Cabalska, 2014).

Schemat diety osoby z chorobą metaboliczną powinien być w każdym przypadku 
dostosowany indywidualnie do potrzeb chorego, ponieważ zapotrzebowanie na fenyloalaninę 
zależy przede wszystkim od tolerancji związanej ze stopniem aktywności hydroksylazy 
fenyloalaninowej. Kontrola biochemiczna prowadzonej diety pozwala stwierdzić czy stężenia 
fenyloalaniny zabezpieczają przed uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego dziecka. 
Efektem skutecznego leczenia jest prawidłowy rozwój umysłowy i fizyczny dziecka.

Czas stosowania diety jest zróżnicowany. Kiedyś uważano, że reżim dietetyczny powinien być 
stosowany u chorych do osiągnięcia przez nich wieku szkolnego, natomiast później wykazano, że 
również w odniesieniu do dorosłych pacjentów cofają się zaburzenia neurologiczne po ponownym 
wprowadzeniu diety. Leczenie tzw. nietypowych postaci fenyloketonurii wymaga natomiast 
wprowadzenia specjalistycznych preparatów farmakologicznych. Kontynuowanie leczenia (diety 
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niskofenyloalaninowej) jest szczególnie ważne u dziewcząt. Powinno być prowadzone do wieku 
dorosłego i przez cały okres prokreacji ze względu na uszkadzające działanie wysokich stężeń 
fenyloalaniny na rozwijający się płód. Dziecko urodzone przez matkę chorą na fenyloketonurię, 
która nie zachowuje niskiego poziomu fenyloalaniny jest narażone na poważne uszkodzenia, np.: 
wady serca, mikrocefalię, upośledzenie umysłowe (Sendecka, Cabalska, 2014).

1.2.2. Osoby niewidome i słabowidzące

Przyczyny uszkodzenia lub utraty wzroku mają różne pochodzenie i niejednokrotnie 
są trudne do zdiagnozowania (Sękowska, 1998). Wśród przyczyn zaburzeń widzenia, bądź 
całkowitego zniesienia funkcji wzroku, współcześnie wyróżnia się najczęściej:

 ─ choroby przewlekłe (np. jaskra, cukrzyca),
 ─  postępujące schorzenia genetyczne (np. retinitis pigmentosa, zespół Stargardta, zespół 

Ushera itp.),
 ─ choroby spowodowane procesem starzenia się (np. zwyrodnienie plamki żółtej),
 ─ inne schorzenia (np. wysoka krótkowzroczność, zanik nerwu wzrokowego, zaćma),
 ─ negatywne oddziaływanie środowiska.

Dużą trudność sprawia odróżnienie uszkodzenia lub utraty wzroku o pochodzeniu 
genetycznym od wad wrodzonych. W tym wypadku przyjmuje się, że dzieci z zaburzeniem 
funkcji wzroku, u których w rodzinie w poprzednich pokoleniach stwierdzono kilka przypadków 
utraty, bądź uszkodzenia wzroku, mają wady dziedziczne (uwarunkowane genetyczne). Wśród 
osób niewidomych lub słabowidzących od urodzenia około 20% stanowią osoby z utratą wzroku 
o podłożu dziedzicznym (Sękowska, 1998). Wśród schorzeń genetycznych powodujących 
uszkodzenia narządu wzroku wymienia się (PZN, 2014):

 ─  choroby metaboliczne z zajęciem oczu (np. galaktozemia, mukopolisacharydozy, 
gangliozydozy), 

 ─  fakomatozy, tj. choroby nerwowo-skórne (np. choroby: von Hippel-Lindau, Recklinghausena, 
Bourneville’a),

 ─  inne zespoły uwarunkowane genetycznie z towarzyszącymi problemami wzrokowymi 
(np. asocjacja CHARGE, zespół Goldenhara, zespół Pradera-Willi’ego),

 ─  choroby dystroficzne siatkówki (np. choroba Stargardta, retinitis pigmentosa, zespół 
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Ushera), dziedziczne choroby nerwów wzrokowych (np. dziedziczna neuropatia nerwów 
wzrokowych Lebera, dziedziczny zanik nerwów wzrokowych typu Kjera, wrodzona – 
izolowana hipoplazja nerwów wzrokowych),

 ─  Inne dziedziczne choroby wrodzone i wady oczu (np. jaskra wrodzona, zaćma wrodzona, 
dystrofie i bielmo rogówki),

 ─  dziedziczne choroby tkanki łącznej z zajęciem oka (np. zespół Marfana, zespół Sticklera, 
zespół Marshalla).

Definiowanie pojęć „niewidomy, słabowidzący” jest zróżnicowane w zależności od obszaru 
naukowego, w którym rozważa się stopień uszkodzenia narządu wzroku (medycznego, socjalno-
prawnego, pedagogicznego). Większość klasyfikacji opiera się na ocenie ostrości oraz kąta pola 
widzenia. Oceniając kategorie zaburzeń widzenia najczęściej stosuje się tzw. Tablice Snellena. 
Ostrość wzroku (V) badanego ustala się biorąc pod uwagę stosunek odległości z jakiej pacjent 
widzi dany znak, do odległości, z której powinien widzieć ten znak mając zdrowy wzrok i zapisuje 
się go za pomocą ułamka zwykłego bądź dziesiętnego.

Jeśli V = 6/6 to wzrok badanego funkcjonuje na normalnym poziomie. Jeżeli jednak V = 6/60 
to ostrość wzroku badanego jest dziesięć razy mniejsza niż norma. W tym podziale pierwsze dwie 
kategorie objęte są tym samym terminem – słabe widzenie. Pierwsza kategoria obejmuje ostrość 
wzroku pomiędzy 6/18 a 6/60; natomiast druga kategoria obejmuje ostrość widzenia od 6/60 
do 3/60 (badany potrafi policzyć palce z odległości 3 m). Kolejne trzy kategorie (trzecia, czwarta 
i piąta) objęte są wspólnym terminem ślepota. Trzecia kategoria obejmuje ostrość widzenia 
pomiędzy 3/60 a 1/60. Czwarta kategoria to z kolei ostrość widzenia od 1/60 (potrafi policzyć 
palce z odległości 1 m) do poczucia światła, natomiast piąta kategoria obejmuje brak poczucia 
światła (całkowita ślepota) (Sękowska, 1998).

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wyróżnia się trzy główne kategorie ostrości 
wzroku: normalny, słabowzroczność, ślepota. 
1. Wzrok normalny dzieli się na dwie podkategorie: wzrok normalny z ostrością wzroku 

powyżej 20/25 i wzrok prawie normalny obejmujący ostrość od 20/30 do 20/60. 
2. Słabowzroczność dzieli się na: słabowzroczność umiarkowaną obejmującą ostrość 

widzenia od 20/70 do 20/160 i słabowzroczność znaczną od 20/200 do 20/400. 
3. Ślepota (całkowite zniesienie funkcji wzroku) dzieli się na: głęboką, gdzie ostrość 

widzenia wynosi pomiędzy 20/500 a 20/1000 lub pole widzenia jest mniejsze niż 10o  
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i prawie całkowitą ślepotę z ostrością widzenia większą niż 1/1000 lub polem widzenia 
mniejszym niż 5o  (Walthes, 2007).

Podchodząc do zagadnienia uszkodzenia narządu wzroku w sposób funkcjonalny, 
Majewski (2011) wyróżnia osoby, które całkowicie nie widzą, oraz takie, które zachowały wzrok 
szczątkowy, który nie ma jednak dla nich większego znaczenia w poznawaniu rzeczywistości 
i w praktycznym działaniu (tzn. pozwala jedynie na ogólną orientację w przestrzeni, na dostrzeganie 
większych przedmiotów na drodze lub ogólnych sylwetek ludzi bez możliwości dokładnego ich 
rozpoznawania). Wśród osób dotkniętych ślepotą wyróżnia osoby niewidome od urodzenia lub 
wczesnego dzieciństwa oraz osoby, które utraciły wzrok w późniejszym okresie życia, czyli osoby 
ociemniałe (tzn. osoby, które utraciły wzrok nagle, zwykle w wyniku wypadków przy pracy lub 
wypadków komunikacyjnych; inne natomiast traciły wzrok stopniowo na skutek chorób oczu 
lub chorób ogólnych) (Majewski, 2011). Oba powyższe czynniki, tj. stopień uszkodzenia narządu 
wzroku, a także moment utraty wzroku, determinują w znacznym stopniu możliwości aktywizacji 
zawodowej tej grupy osób niepełnosprawnych.

1.3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych

1.3.1. Sytuacja osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy

Osoby niewidome i słabowidzące są w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji na otwartym rynku 
pracy, nie tylko wobec generalnych trudności ze znalezieniem pracy przez osoby pełnosprawne 
w aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju, ale także w odniesieniu do innych osób niepełnosprawnych. 
Badania wykonane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
w 1999 roku (Postawy pracodawców z otwartego rynku pracy wobec zatrudniania osób 
niepełnosprawnych oraz istniejących rozwiązań prawnych dotyczących zatrudniania tej grupy 
osób) wykazały, że opory pracodawców przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych są 
najwyższe w stosunku do osób niewidomych. Uczestnicy badań (pracodawcy) pytani o to, czy osoba 
z danym rodzajem niepełnosprawności mogłaby znaleźć zatrudnienie w ich firmie na jakimkolwiek 
stanowisku, odpowiedzieli w 98,4%, że osoby niewidome nie miałyby takiej możliwości. 
Dla porównania, o osobach głuchych negatywnie wypowiedziało się 84,4% pracodawców, 
a w odniesieniu do osób na wózku inwalidzkim odpowiedź „nie” zaznaczyło 77,6% respondentów 
(PFRON, 1999). Co prawda cytowane badania wykonano kilkanaście lat temu, ale analiza sytuacji 
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osób niewidomych na otwartym rynku pracy, wykonana przez inny zespół badaczy kilka lat temu, 
wciąż potwierdza negatywne nastawienie pracodawców wobec zatrudniania osób niewidomych 
(Ossowski, Muszalska, 2007). Należy przy tej okazji wspomnieć, choć nie może to stanowić 
usprawiedliwienia dla krajowego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, że 
podobne tendencje, tj. bardzo wysoki procent bezrobocia wśród osób z dysfunkcją narządu 
wzroku w porównaniu z ogólnym poziomem bezrobocia w wybranych krajach Europy, jest typowy 
także dla państw o wyższym poziomie życia społeczeństwa niż w Polsce, np. Niemcy, Norwegia, 
czy Dania i wynosi w tych krajach ponad 60% (Ossowski, Muszalska, 2007; wg danych PZN). 

Przyczyny tej sytuacji są wielorakie. Na podstawie przekrojowych badań przeprowadzonych 
wśród członków 102 organizacji z 75 krajów zajmujących się wsparciem i aktywizacją osób 
z uszkodzeniem narządu wzroku stworzono listę najistotniejszych barier w zatrudnianiu tej 
grupy osób niepełnosprawnych (Wolffe, Spungin, 2002). Na pierwszych miejscach znalazły się: 
dyskryminacja, brak odpowiedniego wykształcenia i kompetencji, a także obraz osoby niewidomej 
w świadomości pracodawcy. Na kolejnych miejscach wymieniano: brak niezbędnych pomocy 
technicznych, umożliwiających wykonywanie pracy, niedostateczne wsparcie przepisów prawnych 
i ogólną sytuację gospodarczo-ekonomiczną kraju, która ma wpływ na globalny rynek pracy. 
Należy jednak podkreślić, że badania te wyrażały perspektywę problemów z punktu widzenia 
samych osób niepełnosprawnych i osób pracujących z nimi na co dzień. 

Nieco inaczej ograniczenia te postrzegają osoby zajmujące się zawodowo obszarem 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób niewidomych i słabowidzących. Główne konsekwencje 
i bariery związane z uszkodzonym wzrokiem wiążą się z tym, że osoby niewidome i słabowidzące 
muszą na co dzień poruszać się w obcej dla siebie rzeczywistości, która została stworzona przez 
osoby widzące i na potrzeby tej, pełnosprawnej części społeczeństwa. W sytuacji tej, osoby 
z uszkodzeniem narządu wzroku, muszą wykazać się znaczną determinacją w poszukiwaniu 
form radzenia sobie i funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, w swoim lokalnym 
środowisku. Ossowski i Muszalska (2007) dokonali syntezy głównych problemów utrudniających 
funkcjonowanie psychospołeczne osób niewidomych i słabowidzących, w efekcie czego wyróżnili 
cztery główne obszary, przy czym trzeba zaznaczyć, że współczesne metody rehabilitacji oraz 
techniki kompensacji zaburzeń narządu wzroku powodują, że te trudności można skutecznie 
pokonywać:
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1. Utrudnienia w zdobywaniu informacji
Brak możliwości odbierania informacji wizualnych z otoczenia i orientacji w zmieniających 
się warunkach w otoczeniu znacznie utrudnia osobom niewidomym dostęp do 
informacji w formie pisanej. Szacuje się, że osoby widzące odbierają aż 80% informacji 
ze świata zewnętrznego za pomocą wzroku, co w sposób ewidentny uświadamia z jakimi 
trudnościami muszą zmierzyć się osoby niewidome na co dzień i jak bardzo muszą starać 
się uaktywnić pozostałe zmysły (słuchu, dotyku), aby kompensować te utrudnienia.

2. Niedogodności w komunikacji interpersonalnej
Brak możliwości reagowania na mimikę i gesty rozmówcy potęgują problemy 
w podejmowaniu kontaktów interpersonalnych. Utrudnienia te nie zawsze – jak się 
uważa – są efektem obiektywnych trudności korzystania z informacji, ale przypisywanym 
osobom niewidomym i słabowidzącym tendencjom do alienacji, poczucia żalu, niechęci 
czy stagnacji. Stąd niezwykle ważne w procesie rehabilitacji osób niewidomych jest 
kształtowanie umiejętności interpersonalnych, w tym komunikatów werbalnych, 
niewerbalnych, umiejętności autoprezentacji itp. 

3. Ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i podróżowaniu
Brak możliwości samodzielnego, szybkiego przemieszczania się przez osoby niewidome 
utrudnia zarówno funkcjonowanie w codziennym życiu prywatnym, jak i w miejscu 
pracy. Konieczność posługiwania się białą laską, korzystanie z pomocy drugiej osoby 
lub psa przewodnika w przemieszczaniu się na co dzień, stanowi jedno z największych 
ograniczeń w życiu osoby niewidomej. Umiejętność orientacji w terenie, odnalezienia 
poszukiwanego miejsca, należy do najtrudniejszych zadań w procesie rehabilitacji 
osoby niewidomej, ale opanowanie tych umiejętności wpływa na zwiększenie poczucia 
niezależności i pewności siebie. 

4. Problemy natury psychologicznej
Problemy te wynikają z trudności w zaakceptowaniu mniejszych możliwości 
w codziennym życiu w porównaniu do tych, jakie mają osoby pełnosprawne. Badacze 
osobowości podkreślają, że częstym następstwem psychologicznym, które wynika 
z zaburzenia funkcji narządu wzroku, jest zaburzenie poczucia własnej wartości, niska 
samoocena, brak wiary we własne siły, możliwości i kompetencje. Dlatego też uważa się, 
że w procesie rehabilitacji osób niewidomych istotne jest wypracowanie właściwego 
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stosunku do siebie, do własnej niepełnosprawności, które umożliwi realną ocenę 
własnych możliwości, wyznaczenie realnych celów, możliwych do osiągnięcia w życiu 
prywatnym i zawodowym (Ossowski, Muszalska, 2007).

Jednym z problemów, związanych z aktywizacją zawodową osób ze schorzeniami narządu 
wzroku, jest zazwyczaj konieczność przystosowania stanowiska pracy dla osoby niewidomej lub 
słabowidzącej. Współcześnie bardzo wiele stanowisk pracy wiąże się z koniecznością obsługi 
komputera. Niewidomi pracownicy, którzy muszą używać komputera do wykonywania swoich 
zadań zawodowych, będą potrzebować dodatkowego sprzętu adaptacyjnego, zazwyczaj 
syntezatora mowy lub linijki brajlowskiej (Majewski, 2011). Dzięki syntezatorowi mowy 
wraz z odpowiednim oprogramowaniem, tekst, który ukazuje się na ekranie komputera jest 
równocześnie odczytywany za pomocą sztucznej mowy, natomiast linijka brajlowska z wypukłymi 
znakami umożliwia dotykowe odczytanie tego tekstu. Dzięki takiemu sprzętowi pracownik 
niewidomy może pisać wszelkiego rodzaju teksty, a następnie odczytywać je w formie dźwiękowej 
za pomocą syntezatora mowy lub w formie dotykowej za pomocą linijki brajlowskiej. Innym 
ważnym dla pracowników niewidomych urządzeniem elektronicznym jest skaner, który pozwala 
na wprowadzenie do komputera i zapisanie na twardym dysku każdego drukowanego tekstu, 
a następnie odczytanie go za pomocą syntezatora mowy lub linijki brajlowskiej. Do komputera 
może być podłączona drukarka zwykła lub brajlowska (drukująca tekst wypukły), dzięki czemu 
pracownik niewidomy może otrzymać tekst w formie czarnodrukowej lub brajlowskiej. Komputer 
ze sprzętem adaptacyjnym używanym przez pracownika niewidomego może wymagać specjalnego 
biurka, na którym będzie łatwy dostęp do wszystkich tych urządzeń (Majewski, 2011).

1.3.2. Inne formy aktywności społecznej osób niewidomych i słabowidzących

Aktywność zawodowa jest tylko jedną z form aktywności społecznej wpływających na 
poziom satysfakcji życiowej osób niewidomych. Bardzo ważna jest także aktywność fizyczna, 
która jest również ściśle związana ze zdrowiem psychicznym i dobrym samopoczuciem człowieka 
(Gościńska, Milde, Stupnicki, 2009). Pomimo wielu korzyści związanych z aktywnym trybem życia, 
większość osób dorosłych w Europie Zachodniej nie podejmuje regularnej aktywności fizycznej 
(Spittaels i wsp., 2009). Osoby niepełnosprawne jeszcze rzadziej skłonne są do podejmowania 
aktywności fizycznej niż reszta populacji. Dorosłe osoby niewidome lub słabowidzące są narażone 
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na więcej zagrożeń dla zdrowia, niż osoby widzące, z powodu niskiej aktywności fizycznej. Ray 
i współpracownicy (2007) wskazali na zwiększone ryzyko udaru mózgu, osteoporozy, depresji, 
nadciśnienia, chorób serca, zapalenia stawów, cukrzycy i upadków wśród osób niewidomych, 
czego pośrednią przyczyną jest niska aktywność fizyczna tych osób. Osoby słabowidzące są 
w grupie zwiększonego ryzyka zapadania na przewlekłe choroby, mają trudności w wykonywaniu 
zadań ruchowych, które wymagają siły i szybkości. Obniżony poziom sprawności fizycznej jest 
skutkiem zmniejszonej samodzielności po utracie wzroku, przy czym niezdolność wykonywania 
niektórych czynności przez osoby niewidome nie zawsze postrzegana jest jako czynnik obniżający 
jakość życia. Przykładowo, w badaniach Hollbrook i współpracowników (2009) wyższą jakość 
życia często deklarowały osoby z najcięższym upośledzeniem wzroku w porównaniu z osobami 
z mniejszymi wadami wzroku.

Krajowe badania w tym obszarze są dosyć optymistyczne. W badaniach 82 osób niewidomych 
i słabowidzących (39 kobiet i 43 mężczyzn) stwierdzono, że do wysokiego poziomu aktywności 
fizycznej zostało zakwalifikowanych 51,2% badanych (Łabudzki, Tasiemski, 2013). Paradoksalnie, 
aktywne życiowo osoby niewidome (66% respondentów pracowało, a 10% uczyło się), właśnie ze 
względu na rodzaj swojej niepełnosprawności mogą być zmuszone do wyższej aktywności fizycznej 
na co dzień. Ze względu na brak np. możliwości prowadzenia samochodu, która przyczynia się do 
siedzącego trybu życia, osoby niewidome zmuszone są do częstszego chodzenia i przemieszczania 
się środkami transportu publicznego, niż osoby pełnosprawne. Można więc postawić tezę, że 
praca zawodowa w odniesieniu do osób niewidomych, poza innymi oczywistymi korzyściami, 
pośrednio przyczynia się także do zwiększonej aktywności fizycznej tych osób.

Przy tej okazji warto też wspomnieć, że stale zwiększa się na świecie (w Polsce także) 
oferta intensywnej aktywności fizycznej – uprawiania sportu – dla osób niewidomych. Poza 
całą grupą letnich sportów paraolimpijskich, wśród których można wymienić takie dyscypliny 
jak lekkoatletyka, kolarstwo szosowe, jeździectwo, piłka nożna 5-osobowa, goalball, judo, 
wioślarstwo, żeglarstwo i pływanie (Przymusiała, 2012), pojawiają się nowe, jak na przykład 
showdown (http://www.ibsasport.org/sports/showdown/).
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1.3.3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób chorych na choroby metaboliczne

Zgodnie z polskim ustawodawstwem dziecko chore na fenyloketonurię jest kwalifikowane 
jako osoba niepełnosprawna (PKU Connect, 2014), ponieważ:

1. Ma trwale naruszoną sprawność układu enzymatycznego wątroby. Defekt enzymatyczny 
może prowadzić do nagromadzenia nadmiernych stężeń fenyloalaniny w płynach 
ustrojowych, na skutek czego następuje nieodwracalne uszkodzenie struktur mózgu, 
a w konsekwencji upośledzenie umysłowe, zaburzenia ruchowe, padaczka, itp. Leczenie 
pozwala zapobiec uszkodzeniom ośrodkowego układu nerwowego, ale nie prowadzi do 
wyleczenia pacjenta.

2. Stan zdrowia chorego na fenyloketonurię uzasadnia konieczność stałego i codziennego 
współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

3. U dzieci chorych na fenyloketonurię występuje znacznie ograniczona możliwość 
samodzielnej egzystencji, uzasadniająca konieczność stałej opieki lub pomocy innej osoby. 
Potrzeba tej opieki wynika ze specyfiki stosowanego leczenia dietetycznego przewidzianego 
w fenyloketonurii: konsekwentne stosowanie preparatu leczniczego cztery razy dziennie 
w odpowiednich proporcjach wagowych, spożywanie wyłącznie „dozwolonych” 
w fenyloketonurii produktów żywieniowych, warzyw i owoców z dotrzymaniem 
dobowego zapotrzebowania na fenyloalaninę, białko, tłuszcze, węglowodany oraz 
energię, co wymaga skrupulatnego ważenia i obliczenia spożywanych produktów. 
W przypadku dzieci chorych na fenyloketonurię konieczna jest stała, troskliwa opieka oraz 
nadzór rodziców nad wypełnianiem zaleceń lekarzy i dietetyków. Często wiąże się to ze 
stałym wsparciem psychologicznym dzieci zwłaszcza w okresie dorastania i dojrzewania 
w otoczeniu zdrowych rówieśników. 

Komputer z dostępem do Internetu ułatwia rodzicom opiekę nad dzieckiem chorym 
na fenyloketonurię (korzystanie z programów komputerowych, pozwalających na układanie 
dobowych jadłospisów, zgodnych z wymaganą dietą). Połączenie z Internetem umożliwia 
chorym i ich rodzicom stały kontakt z lekarzem lub dietetykiem, z innymi osobami chorymi na 
fenyloketonurię oraz ich rodzicami i tworzenie grup wsparcia (PKU Connect, 2014).

W krajowym piśmiennictwie trudno jest znaleźć jakiekolwiek opracowania naukowe 
dotyczące sytuacji na rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych chorych na rzadkie 
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choroby metaboliczne. Osoby te, w związku z bardzo ciężką, niejednokrotnie śmiertelną chorobą, 
są zazwyczaj wykluczone społecznie i nie znajdują dostatecznego wsparcia w systemie pomocy 
państwa ze względu na: 

• niejednokrotnie brak wiedzy medycznej w leczeniu jednostki chorobowej, na którą 
chorują (choroby nieuleczalne),

• ciągłe starania o uzyskanie decyzji Ministra Zdrowia w zakresie refundacji kosztów 
ponoszonych na leki lub leczenie,

• brak tolerancji i akceptacji społecznej w najbliższym otoczeniu,
• problemy finansowe i niejednokrotnie ubóstwo będące wynikiem choroby w rodzinie.
Ze względu na to, iż choroby metaboliczne są dość „młodym” rodzajem niepełnosprawności, 

wiedza i publikacje na ich temat są znikome, co przyczynia się do niskiej świadomości 
społeczeństwa, a w konsekwencji oporu w zakresie budowania relacji z osobami chorymi na 
choroby metaboliczne, czy też zatrudniania tych osób.

Natomiast osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne, przy 
zachowaniu właściwej, restrykcyjnie prowadzonej diecie, mogą wykonywać pracę w większości 
zawodów, pod warunkiem, że niewłaściwe stosowanie diety, nie spowodowało nieodwracalnych 
zmian w organizmie.

1.4. Istota stażu rehabilitacyjnego w instytucji publicznej lub prywatnej firmie

Staż rehabilitacyjny, będący nieodłącznym elementem projektów aktywizacji społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych, pozwala uczestnikom/uczestniczkom projektu zorientować 
się jak funkcjonuje w praktyce złożona sieć powiązań i zależności występująca w miejscu 
pracy. Wykonywanie prawie każdej pracy zawodowej wiąże się z koniecznością przebywania, 
często wielogodzinnego, w grupie tych samych osób, a niejednokrotnie również z potrzebą 
wspólnego wykonywania powierzonych zadań lub rozwiązywania problemów specyficznych dla 
zajmowanego stanowiska pracy. Tworzy się wówczas swoisty mikroświat, w którym harmonijne 
funkcjonowanie wszystkich pracowników sprzyja dobrej atmosferze w pracy i efektywności każdego 
z pracowników (Brzezińska, Piotrowski, 2008). W roli tej musi się także odnaleźć pracownik 
niepełnosprawny, którego obniżona sprawność fizyczna, sensoryczna lub intelektualna, może 
(ale nie musi) utrudniać wykonywanie powierzonych zadań i w związku z tym wpływać na relacje 
w zespole pracowników. Staż rehabilitacyjny w konkretnym miejscu pracy (instytucji, firmie) 
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jest więc dla osoby niepełnosprawnej niezwykle istotną szansą na przetestowanie własnych 
możliwości współpracy w zespole i wypracowanie takiego modelu funkcjonowania, w którym 
charakter niepełnosprawności nie determinuje (lub wpływa w jak najmniejszym stopniu) na 
efektywność w pracy i relacje ze współpracownikami.

1.5.  Środowisko pracy osób niepełnosprawnych jako czynnik warunkujący 
satysfakcję z pracy 

Satysfakcja z wykonywanej pracy zawodowej jest istotna, zarówno dla pracownika, jak 
i pracodawcy. Dla pracownika satysfakcja z pracy wpływa na poczucie ogólnej satysfakcji 
(zadowolenia) z życia, natomiast dla pracodawcy, pracownik zadowolony ze swojej pracy to zazwyczaj 
pracownik bardziej wydolny (efektywny), zaangażowany w wykonywane obowiązki i emocjonalnie 
związany z miejscem pracy (lojalny wobec pracodawcy). Taka postawa wiąże się również 
z większą motywacją pracownika do wykonywanej pracy i rzadszą absencją (Wołowska, 2005). 
Również w tym przypadku staż rehabilitacyjny jest dla osoby niepełnosprawnej okazją do 
przekonania się czy wykonywana podczas stażu praca przynosi oczekiwaną satysfakcję, np. 
w porównaniu do pracy zdalnej, w której osobisty kontakt z innymi pracownikami jest znacznie 
zredukowany lub w ogóle nie istnieje. Na satysfakcję z wykonywanej pracy przez osobę 
niepełnosprawną ma również wpływ to, jak postrzegana jest przez swojego zwierzchnika 
i współpracowników (przełamywanie stereotypów dotyczących niepełnosprawności, a czasem 
wręcz lęku przed kontaktem z osobą niepełnosprawną). Dotychczasowe badania wykazały, że 
docenianie zaangażowania niepełnosprawnego pracownika przez szefa i współpracowników, 
a także szacunek do niego i zrozumienie dla jego potrzeb/ograniczeń, wynikających z niepełnej 
sprawności, są tymi przejawami zachowania, które w istotny sposób wpływają na odczuwanie 
satysfakcji z pracy przez osobę niepełnosprawną (Brzezińska, Piotrowski, 2008).

Zadowolenie z pracy uwarunkowane jest także stopniem dostosowania miejsca pracy do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Pozbawiony barier dostęp do budynku, swobodne 
poruszanie się wewnątrz obiektu, przystosowanie newralgicznych pomieszczeń w miejscu 
pracy (toalety, pokoju socjalnego itp.) powoduje, że pracownik niepełnosprawny może czuć się 
komfortowo w miejscu pracy. Sytuacja odwrotna, w której pracownik niepełnosprawny musiałby 
często liczyć na pomoc współpracowników w różnych codziennych sytuacjach (np. w poruszaniu 
się pomiędzy biurami w budynku) zapewne wpłynie na obniżenie jego satysfakcji z wykonywanej 
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pracy. W tym przypadku staż  uczestników/czek projektu był swoistego rodzaju testem stopnia 
przystosowania poszczególnych obiektów (miejsc odbywania stażu) do potrzeb potencjalnych 
niepełnosprawnych klientów/petentów. W tym przypadku znalezienie odpowiedniego miejsca 
na staż było z pewnością dużym wyzwaniem, zwłaszcza w odniesieniu do firm prywatnych, które 
nie muszą spełniać wymogów przystosowania do osób niepełnoprawnych, jak to ma miejsce 
w przypadku budynków użyteczności publicznej. 

1.6. Inne czynniki warunkujące satysfakcję osób niepełnosprawnych z pracy

Spośród wielu czynników,  jakie mogą wpływać na satysfakcję z pracy, w badaniach 
dowiedziono, że w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, istotnym wyznacznikiem satysfakcji 
z wykonywanej pracy są dodatkowe umiejętności, zarówno te związane z formalnym wykształceniem 
(np. znajomość języków obcych, ukończone szkolenia), jak i te  związane z codzienną aktywnością 
(np. sprawna obsługa programów komputerowych, biegłe wyszukiwanie informacji w Internecie). 

Szczególnie istotne dla satysfakcji z pracy okazały się szkolenia zawodowe zwiększające 
kompetencje osób niepełnosprawnych na poszczególnych stanowiskach pracy, jak również te, 
które rozwijały zdolności radzenia sobie ze stresem lub rozwiązywaniem konfliktów (Brzezińska, 
Piotrowski, 2008). Dlatego też jednym z podstawowych elementów udziału osób niepełnosprawnych 
w niniejszym projekcie było nabycie nowych umiejętności, przydatnych w miejscu pracy.

Na podstawie badania ex-ante, przeprowadzonego na potrzeby niniejszego projektu, dokonano 
analizy potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych z ZUG (Collect Consulting, Invest & Consulting, 
2014). Celem badania było, między innymi, uzyskanie od uczestników i uczestniczek projektu odpowiedzi 
na następujące pytania: Jakie są ich potrzeby i oczekiwania wobec udziału w projekcie?, Na rozwinięciu 
jakich kompetencji najbardziej im zależy?, a przez to dokonanie oceny na ile możliwe jest osiągniecie 
celów projektu zdefiniowanych na etapie planowania projektu. W trakcie badania przedstawiono 
respondentom/respondentkom zestaw kompetencji i poproszono ich o wskazanie na pięciostopniowej 
skali (gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, równoznaczną z bardzo małą potrzebą rozwijania danej 
kompetencji, a 5 ocenę najwyższą, równoznaczną z ogromną potrzebą wspierania danej kompetencji), 
jak ważne jest dla uczestników/uczestniczek projektu rozwijanie poszczególnych kompetencji.

W efekcie przeprowadzonego badania stwierdzono, że oczekiwania osób niepełnosprawnych 
z ZUG uczestniczących w projekcie koncentrują się głównie na aspektach bezpośrednio 
związanych z rozwojem zawodowym(Collect Consulting, Invest & Consulting, 2014). Do obszarów, 
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w których respondenci/respondentki spodziewają się poprawy dzięki udziałowi w projekcie, 
w pierwszej kolejności zaliczają się: 

1. Zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą im poprawić swoją sytuację zawodową.
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa co do przyszłości.
3. Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających osiągnięcie założonych celów zawodowych. 
Wśród szczegółowych kompetencji przydatnych w miejscu pracy uczestnicy i uczestniczki 

projektu określili jako istotne (średnia oceny powyżej 3,7; zakres: 1-5) następujące aspekty:
• nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą mi dążyć do poprawy sytuacji zawodowej,
• nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych, by osiągnąć postawione przeze mnie cele 

zawodowe,
• większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej przyszłości zawodowej,
• zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają mnie zawodowo,
• zwiększenie wiedzy w zakresie funkcjonowania na rynku pracy,
• ustalenie celów zawodowych, jakie chciał(a)bym osiągnąć w najbliższych latach,
• zwiększenie wiedzy w zakresie nawiązywania relacji zawodowych.
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2. Procedura przygotowania Podręcznika dobrych praktyk

Pojęcie „dobra praktyka” można zdefiniować jako pozytywnie zweryfikowany, rzetelny 
sposób postępowania, który może mieć zastosowanie w różnych obszarach aktywności społecznej. 
Głównym celem projektu pn. „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi 
Genetycznie” (ZUG) była aktywizacja społeczno-zawodowa tych osób poprzez udzielenie 
im kompleksowego wsparcia podczas realizacji projektu na terenie całej Polski. Dlatego też 
w odniesieniu do niniejszego podręcznika, dobra praktyka będzie rozumiana jako metodologia, 
tj. sposób pracy z grupą docelową projektu – osobami z ZUG, a także rozwiązania techniczne lub 
organizacyjne, które okazały się pomocne w osiągnięciu celów projektu i posiadają potencjał do 
zastosowania w innych, podobnych działaniach.

Ostatecznie założono, że „Podręcznik dobrych praktyk” powinien zawierać:
1. Informacje na temat dobrych praktyk, dotyczących konkretnych doświadczeń powstałych 

w trakcie realizacji niniejszego projektu. 
2. Informacje na temat sposobu pracy z grupą docelową.
3. Informacje na temat rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, które okazały się 

pomocne w osiągnięciu celów projektu.
4. Przykłady skutecznych dobrych praktyk w zatrudnianiu grupy docelowej.
W celu kompleksowego przedstawienia dobrych praktyk wypracowanych w ramach 

tego projektu, przygotowano specjalne kwestionariusze dla partnerów projektu, tj. PZN i AV. 
Kwestionariusze obejmowały pytania o charakterze otwartym, podzielone na cztery sekcje: 
1) Realizacja projektu, 2) Wskazania na przyszłość, 3) Wykonawca projektu oraz 4) Inne informacje 
(istotne dla projektu, ale nie objęte wcześniejszymi pytaniami). 

Poza tym, w celu zobrazowania przebiegu i efektów projektu, poproszono o wypowiedź 
Beneficjentów i pracodawców projektu, dla których przygotowano odmienne kwestionariusze. 
Beneficjenci wypełniali „Kwestionariusz oceny uzyskanego wsparcia” (obejmujący krótką metryczkę 
i ocenę udziału w projekcie), natomiast pracodawcy wypełniali „Kwestionariusz analizy doświadczeń 
w organizacji stażu rehabilitacyjnego osoby niepełnosprawnej” (obejmujący charakterystykę zadań/
pracy stażysty/tki oraz opinię o stażystach). Do udzielenia odpowiedzi zaproszono wszystkie osoby 
niepełnosprawne z ZUG i wszystkich pracodawców. Ostatecznie otrzymano 45 odpowiedzi od 
Beneficjentów i 15 odpowiedzi od pracodawców, z których tylko kilkanaście wykorzystano w niniejszej 
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publikacji (niektóre wypowiedzi były bardzo krótkie, np. jednozdaniowe i nie wnosiły niczego istotnego 
do opisu efektów projektu). Ze względu na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, opisy 
indywidualnych przypadków (Beneficjentów i pracodawców) pozbawione są danych pozwalających 
na identyfikację osoby lub miejsca odbywania stażu. 

Dołożono wszelkich starań, aby „dobre praktyki” aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
z ZUG wypracowane w ramach tego projektu, były przedstawione w sposób pozwalający na ich 
zastosowanie przez inne organizacje rządowe i pozarządowe, które podejmują działania w tym 
obszarze. Najbardziej efektywny sposób postępowania (dobre praktyki) wyróżniono tekstem 
zamieszczonym w ramce [pogrubionym drukiem], natomiast wypowiedzi Beneficjentów 
i pracodawców wyróżniono kursywą. 
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3.  Cele i założenia projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami 
Uwarunkowanymi Genetycznie”

3.1. Cele szczegółowe projektu

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 400 osób 
niepełnosprawnych z ZUG z terenu całego kraju poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia 
doradczo-szkoleniowego oraz wprowadzenie na rynek pracy 50 uczestników/uczestniczek 
objętych wsparciem. Poza tym celem projektu było też wsparcie osób z najbliższego otoczenia 
głównych Beneficjentów projektu, poprzez zapewnienie im pomocy psychologiczno-prawnej, 
a także rozpowszechnianie wiedzy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród 
pracodawców.

3.2. Główne założenia projektu

Założono, że projekt obejmie 400 osób niepełnosprawnych z ZUG (220 kobiet i 180 mężczyzn), 
zakwalifikowanych do udziału według następujących kryteriów (I grupa docelowa): 

1. osoby z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie w wieku od 16 lat 
(w przypadku kobiet do 60 lat, a w przypadku mężczyzn do 65 lat),

2. posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
3. posiadające status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo na rynku pracy. 
Projekt obejmował też  rekrutację osób z otoczenia osób niepełnosprawnych (II grupa 
docelowa), przy czym osoby te musiały w chwili przystępowania do projektu spełnić jeden 
z poniższych warunków: 
1. być opiekunem ustawowym (osoby niepełnosprawnej z ZUG w wieku 16-18 lat),
2. być opiekunem prawnym (orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu częściowym lub 

całkowitym), 
3. być opiekunem faktycznym osoby niepełnosprawnej z ZUG i spełnić łącznie następujące 

warunki:
• dana osoba sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną z ZUG lub jest wskazana przez 

osobę niepełnosprawną z ZUG,
• osoba niepełnosprawna z ZUG wymaga takiej opieki ze względu na stan zdrowia,
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• dana osoba nie jest opiekunem ustawowym lub prawnym.
W projekcie założono też, że w odniesieniu do każdej osoby niepełnosprawnej z ZUG dokonana 

zostanie wstępna diagnoza indywidualnego poziomu kompetencji społeczno-zawodowych poprzez 
ustalenie:

a. poziomu samodzielności,
b. poziomu wybranych kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia 

i utrzymania zatrudnienia,
c. zasobów i deficytów zdrowotnych pod kątem wykonywania pracy, podjęcia nauki, 

potrzeb przeprowadzenia dalszych badań lub specjalistycznych konsultacji.
Uwaga: Przed przystąpieniem do diagnozy, osoby niepełnosprawne z ZUG brały udział w  bada-
niu poziomu kompetencji społeczno-zawodowych. 
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4. Realizacja projektu

4.1. Rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu

Wszelkie informacje o rekrutacji do projektu zamieszczono na stronach internetowych 
PFRON (www.pfron.org.pl) i partnerów projektu: PZN (www.pzn.org.pl/onzug) i AV (www.
fenyloketonuria.org) oraz w biurze partnerów projektu. Informacje o rekrutacji przesłano też do 
instytucji i urzędów świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju. 
W celu zapewnienia  przejrzystości rekrutacji i zapewnienia równego dostępu do projektu, 
szczegółowo opracowano zasady rekrutacji, według których:

a. rekrutacja dokonywana była na terenie całego kraju, a dostęp do projektu nie był dla nikogo 
ograniczony (przy czym w pierwszej kolejności były przyjmowane osoby mieszkające 
w miejscach odległych od ośrodków wojewódzkich, osoby mniej wykształcone oraz 
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej),

b. w procesie rekrutacji była stosowana polityka równości płci przyjęta na podstawie 
przeprowadzonej analizy na potrzeby projektu (minimum 55% kobiet i 45% mężczyzn 
w rekrutowanej grupie osób niepełnosprawnych z ZUG oraz 70% kobiet i 30% mężczyzn 
w grupie osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z ZUG),

c. nabór do projektu miał charakter otwarty,
d. o przyjęciu do projektu decydowała kolejność zgłoszeń (osobno dla kobiet i mężczyzn), 
e. podczas rekrutacji stosowano zasadę równości szans co do wieku, wykształcenia 

i stopnia niepełnosprawności.
Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w projekcie odpowiedzialni 

byli  specjaliści ds. rekrutacji i diagnozy zatrudnieni przez Partnerów projektu. Specjaliści 
zobowiązani byli do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz przygotowania 
raportu podsumowującego proces rekrutacji z zachowaniem polityki bezpieczeństwa przyjętej 
w projekcie. Procedura rekrutacyjna składała się z ośmiu etapów, od przyjmowania dokumentów 
rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w projekcie do założenia teczek imiennych 
dla zakwalifikowanych osób niepełnosprawnych z ZUG oraz osób z najbliższego otoczenia osób 
niepełnosprawnych z ZUG (Rycina 1).
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Rycina 1. Procedura rekrutacyjna w projekcie „Wsparcie osób z wybrany-
mi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

W przypadku PZN informacja o projekcie i rekrutacji przekazywana była za pośrednictwem ogłoszeń 
w prasie środowiskowej i ogólnopolskiej oraz Internecie. W Radiu Warszawa w programie „Radiowy 
integrator”, a także w III Programie Polskiego Radia odbyła się audycja z udziałem pracowników projektu.  
Celem audycji było promowanie projektu w społeczeństwie. Poza tym PZN przekazał informacje 
o rekrutacji do projektu, z prośbą o informowanie osób ze schorzeniami narządu wzroku na terenie 
całej Polski do: urzędów pracy, jednostek PZN (kół, okręgów, ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych 
i szkoleniowych), wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, poradni psychologiczno-
pedagogicznych, urzędów miast, oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, uczelni wyższych, ośrodków 
pomocy społecznej i portali informacyjnych . PZN nawiązał też współpracę z Samodzielnym Publicznym 
Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie, w którym informowano o projekcie pacjentów ze 
schorzeniami narządu wzroku uwarunkowanymi genetycznie. Pracownicy PZN przeprowadzili spotkania 
we wszystkich ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących 
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w celu poinformowania o rekrutacji młodzież uczącą się. W ramach tygodnia chorób siatkówki, we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Retina AMD Polska, zorganizowano w Warszawie konferencję 
dotyczącą schorzeń genetycznych, na którą zaproszono lekarzy, specjalistów pracujących z osobami 
z problemami wzroku oraz potencjalnych uczestników i uczestniczki projektu. Konferencja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Najbardziej efektywną metodą rekrutacji w przypadku PZN były bezpośrednie 
spotkania z osobami niepełnosprawnymi z ZUG – potencjalnymi uczestnikami i uczestniczkami 
projektu (zwłaszcza podczas wizyt w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów niewidomych 
i słabowidzących, spotkań podczas konferencji dotyczących schorzeń  genetycznych oraz kontaktów 
z osobami wskazanymi przez jednostki terenowe PZN). Podczas rekrutacji, wypełniając druk  „przebieg 
rozmowy kwalifikacyjnej osoby niepełnosprawnej z ZUG” specjalista ds. rekrutacji pytał o potrzeby 
i oczekiwania uczestnika/uczestniczki wobec projektu. Rozmawiał również o zatrudnieniu i motywacji 
do pracy, na podstawie czego oceniano zainteresowanie udziałem w projekcie.

W odniesieniu do osób z najbliższego otoczenia uczestników/uczestniczek projektu, PZN rekrutował 
osoby bezpośrednio wskazane przez osoby niepełnosprawne z ZUG, przy czym, nie każda osoba 
niepełnosprawna z ZUG zgłosiła się do projektu z osobą z najbliższego otoczenia. Powody tej sytuacji 
były różne. Osoby niepełnosprawne z ZUG nie miały takiej osoby, albo osoba taka nie mogła uczestniczyć 
w proponowanych formach wsparcia ze względu na pracę zawodową lub też osoba niepełnosprawna nie 
potrzebowała pomocy innej osoby, gdyż uważała, że jest samodzielna w codziennym funkcjonowaniu. 
Wówczas pracownicy PZN zachęcali osoby niepełnosprawne z ZUG, aby uczestniczyły w projekcie 
z osobą towarzyszącą, gdyż działania w ramach projektu ukierunkowane są także na wsparcie tych osób. 
W niektórych przypadkach, szczególnie w odniesieniu do uczniów, bezpośrednio rozmawiano z ich 
rodzicami lub opiekunami prawnymi, zachęcając do udziału w projekcie.

W przypadku AV rekrutacja w większości objęła osoby niepełnosprawne, które pracownicy 
AV znali osobiście, ponieważ osoby te były już wcześniej objęte wieloletnim wsparciem 
Stowarzyszenia i w związku z tym miały duże zaufanie do działań organizacji na rzecz osób 
z rzadkimi chorobami genetycznymi. Osobami z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, 
rekrutowanymi do projektu przez AV, byli zazwyczaj rodzice bądź inni członkowie rodzin osób z ZUG. 
W tym przypadku również pracownicy Stowarzyszenia zazwyczaj znali te osoby z innych, 
wcześniejszych działań, obejmujących osoby z ZUG i ich rodziny.
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Rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu, tj. osób niepełnosprawnych 
z ZUG i ich rodziców/opiekunów, odbywała się w zróżnicowany sposób, od 
osobistych kontaktów z członkami organizacji partnerskich, poprzez publikacje 
informacji o projekcie na stronach internetowych partnerów projektu, do 
rozsyłania tych informacji do instytucji i urzędów świadczących usługi dla osób 
niepełnosprawnych. Procedura rekrutacyjna była precyzyjnie zaplanowana, 
aby zapewnić przejrzystość rekrutacji i równy dostęp do projektu osobom 
z terenu całego kraju.

4.2. Diagnozowanie kompetencji społeczno-zawodowych

Diagnozę kompetencji społeczno-zawodowych uczestników/uczestniczek projektu przeprowadzał 
zespół specjalistów (Rycina 2). 

Rycina 2. Zespół specjalistów do oceny kompetencji społeczno-zawodo-
wych osób niepełnosprawnych z ZUG w projekcie „Wsparcie osób z wy-
branymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

W przypadku PZN dla poszczególnych specjalistów (lekarza, tyflopedagoga i doradcy 
zawodowego) zostały opracowane arkusze poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, 
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które były wypełniane przez tych specjalistów w czasie indywidualnych rozmów z uczestnikami 
i uczestniczkami projektu: 

1. Tyflopedagog oceniał stopień zrehabilitowania osoby niepełnosprawnej i wskazywał 
poszczególnym osobom umiejętności, jakie powinny jeszcze opanować, aby lepiej 
funkcjonować na co dzień, a także by zwiększyć swoje szanse na podjęcie aktywności 
zawodowej. 

2. Doradca zawodowy określał potencjał zawodowy osób niepełnosprawnych z ZUG, tj. 
poziom posiadanego wykształcenia i chęć kontynuowania nauki, chęć podniesienia 
kwalifikacji zawodowych, rodzaj dotychczasowych doświadczeń zawodowych oraz 
rodzaj pracy, jaką chciałby podjąć, czy też rodzaj stażu rehabilitacyjnego, jaki chciałby 
odbyć. 

3. Lekarz oceniał stan zdrowia i określał: w jakich warunkach osoba niepełnosprawna 
z ZUG może wykonywać pracę, jakie warunki wykluczają pracę oraz jaką pracę może 
wykonywać (lekką, średnio ciężką, ciężką).

W przypadku AV preferencje i predyspozycje zawodowe osób z ZUG były określane 
podczas diagnoz z udziałem trzech specjalistów: lekarza, dietetyka, doradcy zawodowego, którzy 
wypełniali opracowane w tym celu ankiety badawcze.

1. Dietetyk określał ograniczenia osób niepełnosprawnych z ZUG, dotyczące schorzenia 
metabolicznego oraz wskazywał na konieczność takiego ukierunkowania aktywności 
zawodowej, aby ograniczenia te wywierały minimalny wpływ.

2. Doradca zawodowy diagnozował przygotowanie zawodowe uczestników i uczestniczek 
oraz wskazywał możliwości realizacji aktywności zawodowej, mając na uwadze 
ograniczenia wskazane przez lekarza i dietetyka. 

3. Lekarz specjalista (konsultant krajowy ds. metabolicznych) określał przede wszystkim 
ograniczenia wynikające z choroby i niepełnosprawności osób niepełnosprawnych 
z ZUG, które mogą mieć wpływ na ich aktywność zawodową. 

Na podstawie wypełnionych arkuszy przez wyżej wymienionych specjalistów (PZN i AV), 
specjalista ds. Indywidualnego Planu Działania określał preferencje i predyspozycje zawodowe 
osób niepełnosprawnych z ZUG.
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Diagnozę kompetencji społeczno-zawodowych osób niepełnosprawnych 
z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, uczestniczących w projekcie 
przeprowadzał zespół specjalistów: lekarz specjalista, tyflopedagog (PZN) lub 
dietetyk (AV) oraz doradca zawodowy. Każdy ze specjalistów, zgodnie ze swoją 
specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, określał preferencje i predyspozycje 
społeczno-zawodowe osoby niepełnosprawnej z ZUG .

4.3. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

W przypadku PZN Indywidualny Plan Działania (IPD) tworzony był przez specjalistów ds. 
IPD, na podstawie arkuszy poziomu kompetencji społeczno-zawodowych wypełnianych podczas 
indywidualnych rozmów osób niepełnosprawnych z ZUG ze specjalistami z różnych dziedzin 
(tyflopedagogiem, doradcą zawodowym i lekarzem). IPD każdej osoby niepełnosprawnej z ZUG 
po stronie PZN obejmował kompleksowe wsparcie z różnych dziedzin, zgodnie ze wskazaniami 
specjalisty, z następujących rodzajów wsparcia, zaplanowanych w projekcie:

• grupowe wsparcie psychologiczno-prawne,
• indywidualne wsparcie psychologiczne,
• indywidualne wsparcie prawne,
• indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
• specjalistyczne konsultacje w zakresie schorzeń genetycznych,
• indywidualne wsparcie tyflologiczne,
• podjęcie/kontynuacja nauki,
• wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne (orientacja przestrzenna i samodzielne, 

bezpieczne, skuteczne poruszanie się; czynności życia codziennego; metody komunikacji, 
w tym techniki komputerowe; usprawnianie widzenia; konsultacje medyczne; wsparcie 
psychoterapeutyczne, nauka języków itp.), 

• zakup sprzętu likwidującego indywidualne bariery funkcjonalne,
• warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
• praktyczna nauka zawodu,
• warsztaty z zakresu przedsiębiorczości,
• staż rehabilitacyjny na otwartym/chronionym rynku pracy,
• nawiązanie stosunku pracy.
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Specjalista opracowujący IPD każdorazowo uzasadniał potrzebę wyboru zaproponowanych 
rodzajów wsparcia, przy czym każda osoba niepełnosprawna z ZUG miała możliwość zmiany 
działań zaproponowanych na jej rzecz w IPD, jeśli uznała, że inne działania będą bardziej korzystne 
dla jej rozwoju zawodowego. Wówczas, jeśli zaproponowane zmiany były dobrze uzasadnione, 
IPD był odpowiednio modyfikowany. Problem, jaki się pojawił w trakcie opracowywania IPD dla 
uczestników i uczestniczek po stronie  PZN, polegał na niezrozumieniu istoty IPD przez niektórych 
uczestników i uczestniczki projektu. Osoby te chciały korzystać ze wszystkich rodzajów wsparć 
przewidzianych w projekcie, niezależnie od tego jakie były ich indywidualne możliwości i potrzeby 
w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. 

W przypadku AV podstawą do tworzenia IPD były indywidualne diagnozy sformułowane 
przez specjalistów, które następnie omawiano na wspólnych posiedzeniach, biorąc pod uwagę 
ograniczenia Beneficjentów, zarówno o charakterze medycznym jak i emocjonalno-neurologicznym. 
Wszystkie te informacje były uwzględniane w IPD każdego uczestnika i uczestniczki projektu. 
Beneficjentami AV były w większości osoby chore na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne, 
co wymagało kompleksowego wsparcia w ramach projektu: psychologicznego, dietetycznego, 
prawnego oraz ze strony doradcy zawodowego. IPD każdej osoby z ZUG po stronie  AV obejmował 
kompleksowe wsparcie z różnych dziedzin, zgodnie ze wskazaniami specjalisty, z następujących 
rodzajów wsparcia, zaplanowanych w projekcie:

• grupowe wsparcie psychologiczno-prawne i dietetyczne,
• indywidualne wsparcie psychologiczne,
• indywidualne wsparcie prawne,
• grupowe wsparcie dietetyczne,
• indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
• warsztaty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, 
• praktyczna nauka zawodu, 
• podjęcie/kontynuacja nauki,
• staż rehabilitacyjny na otwartym/chronionym rynku pracy,
• nawiązanie stosunku pracy.
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Zdjęcie nr 1 – Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, na zdjęciu uczestnicy i uczestniczki projektu 
oraz prowadząca, Organizator – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby 
Rzadkie „Ars Vivendi”.

W projekcie mogły też uczestniczyć, jak wcześniej wspomniano (Rozdz. 3), osoby z otoczenia 
osób niepełnosprawnych z ZUG, które mogły wziąć udział w następujących formach wsparcia:

• grupowe wsparcie psychologiczno-prawne i tyflologiczne (PZN)/dietetyczne (AV),
• indywidualne wsparcie psychologiczne,
• indywidualne wsparcie prawne (AV),
• indywidualne wsparcie tyflologiczne (PZN),
• indywidualne wsparcie dietetyczne (AV),
• warsztaty psychologiczno-tyflologiczne (PZN),
• warsztaty społeczno-tyflologiczne  (PZN).
Opiekunowie i rodzice byli kwalifikowani do udziału w warsztatach nie tylko na podstawie 

obiektywnej oceny specjalistów, ale także ze względu na potrzebę wspólnego przebywania 
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z osobami niepełnosprawnymi z ZUG, ponieważ Warsztaty psychologiczno-tyflologiczne 
i społeczno-tyflologiczne dla rodziców były powiązane z Warsztatami aktywizacji zawodowej 
i Warsztatami z zakresu przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych z ZUG.

W opinii pracowników AV podstawowym problemem zarówno dla osób niepełnosprawnych 
z ZUG, jak i najbliższego otoczenia, było podjęcie decyzji o uczestnictwie w projekcie oraz 
zbudowanie nadziei na możliwość zmiany sytuacji. W momencie przekonania uczestnika/
uczestniczki o możliwościach i szansach na zwiększenie aktywności życiowej, jego  zainteresowanie 
udziałem w projekcie było niespodziewanie wysokie.

Indywidualny Plan Działania, przygotowany dla każdego Beneficjenta projektu 
przy wsparciu specjalistów: lekarza, tyflopedagoda (PZN), dietetyka (AV) i doradcy 
zawodowego, był  podstawowym dokumentem charakteryzującym ścieżkę 
wsparcia w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej osoby niepełnosprawnej 
z ZUG. Indywidualny Plan Działania uwzględniał potrzeby, posiadane 
kwalifikacje, ale także ograniczenia osoby niepełnosprawnej z ZUG i wskazywał 
na uzupełnienie tych elementów doświadczenia zawodowego (np. dodatkowe 
szkolenie zawodowe), które zwiększały szanse na uzyskanie zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy.
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5.1. Zaopatrzenie w sprzęt likwidujący indywidualne bariery funkcjonalne

Osoby niepełnosprawne z ZUG otrzymywały w ramach projektu drobny, ale niezbędny 
sprzęt, ułatwiający likwidację indywidualnych barier funkcjonalnych, ułatwiających wykonywanie 
różnych codziennych czynności domowych, poruszanie się, podjęcie pracy czy nauki. 
Słabowidzący uczestnicy i uczestniczki ze strony PZN najczęściej potrzebowali okularów z filtrami 
medycznymi oraz lup powiększających, natomiast osoby z większymi deficytami narządu wzroku 
były zaopatrywane w białe laski, czujniki poziomu cieczy, miary brajlowskie oraz tzw. „pomoce 
mówiące”, np.: ciśnieniomierze, zegarki, termometry do ciała, wagi, kalkulatory itp. 

Zdjęcie nr 2 - Dobór przez tyflopedagoga sprzętu likwidującego indywidualne bariery funkcjonalne, na 
zdjęciu prowadząca oraz uczestniczki projektu, Organizator – Polski Związek Niewidomych.
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W przypadku niektórych grup osób niepełnosprawnych, np. osób ze 
schorzeniami narządu wzroku, zwiększenie aktywności życiowej (zwłaszcza 
samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności) uzależnione jest od 
specjalistycznego sprzętu likwidującego indywidualne bariery funkcjonalne. 
Dlatego też niewidomi i słabowidzący Beneficjenci projektu byli zaopatrywani 
w sprzęt, który był im szczególnie potrzebny do zwiększenia samodzielności, 
np. białe laski, czujniki poziomu cieczy, oraz „mówiące”  zegarki, termometry itp.

 
5.2. Wsparcie tyflologiczne

Specjalista ds. tyflologicznych, pracując z osobami niewidomymi, korzysta z szerokiej wiedzy 
obejmującej różne dziedziny nauki i praktyki (psychologia, medycyna, pedagogika, socjologia, 
technika), które mogą być przydatne w procesie ich wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji. 
Indywidualne wsparcie tyflologiczne dla osób niepełnosprawnych z ZUG oraz rodziców/
opiekunów tych osób polegało na odpowiadaniu na pytania zadawane: telefonicznie, mailowo 
bądź bezpośrednio. 

Beneficjenci najczęściej pytali o następujące kwestie:
• kursy z zakresu poruszania się z białą laską,
•  rodzaje sprzętu optycznego; oferta sklepów ze sprzętem rehabilitacyjnym przeznaczonym 

dla osób ze schorzeniami narządu wzroku (np. rodzaje białej laski), możliwości uzyskania 
dofinansowania na zakup specjalistycznego sprzętu oraz obsługa sprzętu, jaki otrzymali 
w ramach projektu,

• dostosowanie oświetlenia dla osób ze schorzeniami narządu wzroku,
• następstwa funkcjonalne utraty wzroku i dziedziczenia różnego rodzaju schorzeń,  
•  korzystanie ze zbiorów biblioteki oraz innych dóbr kultury przez osoby ze schorzeniami narządu 

wzroku,
• wydawnictwa tyflologiczne zgromadzone przez PZN, 
•  techniki bezwzrokowego gotowania; korzystanie z udźwiękowionego sprzętu 

wspomagającego funkcjonowanie w domu, 
•  informacje na temat poradni genetycznych i studiów podyplomowych z zakresu 

tyflopedagogiki.
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Rodzice i opiekunowie byli przede wszystkim zainteresowani: 
•  sposobami przystosowania mieszkania/domu do potrzeb osób niewidomych 

i słabowidzących,
•  możliwościami korzystania ze sprzętu elektronicznego i technologii informacyjnych przez 

osoby niewidome i słabowidzące,
•  informacjami na temat schorzeń genetycznych swoich podopiecznych i ich następstw 

funkcjonalnych.

Zdjęcie nr 3 - Warsztaty psychologiczno-tyflologiczne dla otoczenia ON z ZUG, na zdjęciu uczestniczki 
warsztatów, Organizator – Polski Związek Niewidomych.
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Indywidualne wsparcie tyflologiczne pozwalało uczestnikom i uczestniczkom projektu 
rozwiązywać ich specyficzne, osobiste problemy. Osoby niepełnosprawne z ZUG 
najczęściej pytały o kwestie szczegółowe związane z codziennym funkcjonowaniem 
osoby ze schorzeniem narządu wzroku (np. posługiwanie się białą laską, bezwzrokowe 
gotowanie itp.), natomiast ich rodzice i opiekunowie pytali o kwestie ogólne 
związane z dostosowaniem otoczenia i wykorzystaniem technologii informacyjnych 
tworzonych na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.

5.3. Wsparcie dietetyczne

Dla osób chorych na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne, dieta lecznicza to „być 
albo nie być”. Systemowe wsparcie dietetyczne jest zazwyczaj niewystarczające. Wszyscy mają 
świadomość, że kilkunastominutowa wizyta u dietetyka w trakcie wizyty kontrolnej w przychodni 
specjalistycznej daje jedynie możliwość przekazania w bardzo skróconej formie zaleceń 
dietetycznych. Skrupulatnie i bezwzględnie stosowana, bardzo restrykcyjna, eliminacyjna dieta 
lecznicza dla osób chorych na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne, pozwala na względnie 
bezpieczne życie. Aby to było możliwe, najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych z ZUG, jak 
i sami chorzy, muszą mieć stosowną wiedzę o tym jak taką dietę stosować. Do przekazywania 
informacji na ten temat w odpowiedniej formie, zarówno merytorycznej jak i personalnej, 
potrzebni są specjaliści dietetycy. 

Wsparcie dietetyczne osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie schorzenia 
uwarunkowane genetycznie było realizowane w trakcie projektu przez doświadczonego dietetyka 
znającego specyfikę diety dla osób chorych na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne. 
Wsparcie dietetyczne w ramach projektu obejmowało takie zagadnienia jak:  a) podstawowa 
wiedza dietetyczna przy danym schorzeniu metabolicznym, b) skutki nieprzestrzegania, bądź 
nieskutecznego przestrzegania diety leczniczej w chorobie metabolicznej, c) możliwości 
uatrakcyjnienie diety eliminacyjnej w chorobie metabolicznej. 
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W odniesieniu do osób niepełnosprawnych chorujących na rzadkie genetyczne 
schorzenia metaboliczne niezbędnym elementem wsparcia, decydującym 
o bezpieczeństwie i jakości życia tych osób, jest wsparcie dietetyczne. W ramach 
projektu ta grupa osób niepełnosprawnych z ZUG była objęta wsparciem 
dietetyka, który przekazywał informacje na temat odpowiedniej diety, zwracał 
uwagę na skutki nieprzestrzegania diety, a także wskazywał sposoby na 
uatrakcyjnienie diety w chorobie metabolicznej.

5.4. Wsparcie wyrównujące kompetencje społeczno-zawodowe

Osoby niepełnosprawne z ZUG w ramach indywidualnego wsparcia wyrównującego 
kompetencje społeczno-zawodowe (PZN) mogły skorzystać z następujących zajęć: 

•  orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego oraz skutecznego poruszania się 
(np. nauka posługiwania się białą laską),

•  nauki czynności życia codziennego (np. bezwzrokowego przygotowywania posiłków, 
sprzątania, prania, prasowania itp.),

• nauki metod  komunikacji, w tym pisma brajla i technik komputerowych,
•  usprawnianie widzenia (np. dobór pomocy optycznych i nieoptycznych, dostarczanie wiedzy 

na temat schorzenia narządu wzroku, nauka wykorzystywania pozostałych resztek wzroku),
•  konsultacji medycznych (okulistycznych, ortopedycznych, laryngologicznych, 

neurologicznych, psychiatrycznych),
• konsultacji psychologicznych (formy psychoterapii),
• kursów nauki podstaw języków obcych (np. angielskiego, francuskiego). 

W ramach indywidualnego wsparcia wyrównującego kompetencje społeczno-
zawodowe, osoby niepełnosprawne z ZUG nabywały wiele praktycznych 
umiejętności niezbędnych w codziennym życiu osoby niewidomej lub słabowidzącej 
(np. samodzielnego przemieszczania się, sprzątania, komunikowania się z pomocą 
komputera itp.) oraz umiejętności przydatnych prawie w każdej pracy, ale i w życiu 
społecznym, tj. podstaw posługiwania się językiem obcym.
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5.5. Staże rehabilitacyjne na rynku pracy

Pozyskiwanie pracodawców przyjmujących osoby niepełnosprawne na staże rehabilitacyjne 
wymaga zazwyczaj znacznego wysiłku ze strony partnerów projektu. Pracownicy PZN, na podstawie 
przygotowanej wcześniej listy mailingowej, rozsyłali ankiety zwrotne do potencjalnych organizatorów 
staży. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi umieszczano pracodawców w bazie, przy czym baza była  
sukcesywnie uzupełniana. PZN starał się nawiązywać kontakty z firmami, które już miały wcześniej 
doświadczenia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nawiązywano też kontakt z pracodawcami 
poprzez uczestnictwo w różnego typu konferencjach oraz spotkaniach prozatrudnieniowych. 
W trakcie tych spotkań przekazywano pracodawcom broszurę PZN „Pracodawco, zatrudnij 
osobę niewidomą lub słabowidzącą”. Nawiązywano też współpracę z firmami poprzez 
wyszukiwanie ofert na portalach internetowych. Należy zaznaczyć, że osoby niepełnosprawne 
z ZUG same były bardzo aktywne w poszukiwaniu miejsca stażu pracy.

Zdjęcie nr 4 - Staż rehabilitacyjny na stanowisku masażysty, na zdjęciu uczestnik stażu, Organizator
 – Polski Związek Niewidomych.
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Pracownicy AV pozyskali praktycznie wszystkich pracodawców w projekcie poprzez kontakty 
osobiste (rozmowy telefoniczne lub spotkania osobiste). Jak wynika z doświadczeń pracowników 
Stowarzyszenia, pomimo stosownego wsparcia systemowego, niewielki procent pracodawców jest 
zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. W przypadku AV firmy prywatne godziły 
się na uczestnictwo w projekcie jedynie po osobistych kontaktach. Czynnikiem determinującym 
było przekonanie pracodawcy o możliwości dania szansy osobie niepełnosprawnej na rozwój 
i zmianę jej sytuacji życiowej. Ważnym elementem była również osobista wrażliwość pracodawcy 
podejmującego decyzję o udziale w projekcie. Najczęstsze i najbardziej efektywne sposoby 
pozyskiwania pracodawców do projektu przedstawia Rycina 3.

Rycina 3. Najczęstsze i najbardziej efektywne sposoby pozyskiwania pra-
codawców w projekcie „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarun-
kowanymi Genetycznie”

Podczas odbywania stażu każda osoba niepełnosprawna z ZUG była wspierana przez 
opiekuna stażu. Funkcję tę pełnił pracownik zakładu pracy (wskazany przez pracodawcę), 
w którym realizowany był staż rehabilitacyjny. Uczestnicy/uczestniczki z  PZN otrzymywali 
dodatkowo (gdy było to konieczne) wsparcie asystenta pracy w trakcie stażu. Staż realizowany był 
zgodnie z programem stażu, który był przygotowany wspólnie przez pracodawcę w uzgodnieniu 
z partnerem projektu. Przed rozpoczęciem stażu, opiekun stażu, który prowadził sprawozdanie 
z jego przebiegu, musiał zapoznać Beneficjenta z programem stażu: 
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1. Każdego dnia stażysta był zobowiązany do poświadczania swojej obecności na liście 
obecności, a na koniec miesiąca osoba uprawniona z ramienia pracodawcy akceptowała 
listę obecności składając swój podpis i potwierdzając pieczęcią. 

2. Za każdy odbyty miesiąc stażu osoba niepełnosprawna z ZUG otrzymywała stypendium 
płacone przez organizatora stażu – Partnera projektu. 

3. Stażysta/stażystka był/a zobowiązany/a do uzyskania od pracodawcy sprawozdania 
z przebiegu stażu. 

4. Każdy/a stażysta/stażystka po zakończeniu stażu otrzymywał zaświadczenie o odbyciu 
stażu.

Pracodawców przyjmujących osoby niepełnosprawne z ZUG na staże rehabilitacyjne 
pozyskiwano w różny sposób (np. mailing, konferencje prozatrudnieniowe), przy 
czym najbardziej skuteczny był osobisty kontakt z potencjalnym pracodawcą. 
Pogram stażu był zawsze ściśle określony, a za wykonywaną pracę stażysta 
otrzymywał wynagrodzenie płacone przez organizatora stażu – Partnera projektu.

5.6. Praktyczna nauka zawodu

Dosyć dużym wyzwaniem było zapewnienie wsparcia w obszarze praktycznej nauki zawodu. 
Podstawowy problem polegał na wyszukaniu odpowiednich dziedzin dotyczących praktycznej 
nauki zawodu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z ZUG i znalezieniu zakładu 
pracy, który podjąłby się realizacji praktyki dla uczestnika/uczestniczki projektu. Problem był 
spotęgowany tym, że zazwyczaj uczestnicy/uczestniczki PZN mieli niewystarczające kwalifikacje 
zawodowe oraz niski poziom wykształcenia, a jednocześnie nie mogli wykonywać prac fizycznych 
wymagających wysiłku ze względu na zaburzenia narządu wzroku. Uczestnicy/uczestniczki PZN 
i AV realizowali lub też planują realizować praktyczną naukę zawodu na różnych kursach (Rycina 4), 
dobranych odpowiednio do ich zainteresowań, możliwości funkcjonalnych i potencjalnych szans 
na zatrudnienie lub założenie własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).
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Rycina 4. Najczęściej wybierane przez Beneficjentów kursy praktycznej 
nauki zawodu w projekcie „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami 
Uwarunkowanymi Genetycznie”
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Zdjęcie nr 5 - Kurs praktycznej nauki zawodu z zakresu rękodzieła, na zdjęciu uczestniczki kursu, 
Organizator – Polski Związek Niewidomych.

Przykład programu jednego z kursów praktycznej nauki zawodu, oferowanego Beneficjentom 
w ramach niniejszego projektu, zamieszczono w Tabeli 1.

Tabela 1. Program kursu kierowcy-operatora wózka widłowego

Kurs kierowcy-operatora wózka widłowego
Organizator kursu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Program szkolenia

1. Typy wózków jezdniowych

2. Budowa wózków jezdniowych 

3. Czynności kierowcy-operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
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5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

6. Wiadomości o dozorze technicznym

7.  Bezpieczna wymiana butli

8. Praktyczna nauka jazdy wózkiem podnośnikowym

Zdjęcie nr 6 - Kurs praktycznej nauki zawodu z zakresu florystyki, 
na zdjęciu uczestniczka kursu, Organizator – Polski Związek Niewidomych.
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Praktyczna nauka zawodu w ramach projektu była realizowana poprzez 
udział osób niepełnosprawnych  w kursach, dobranych odpowiednio do ich 
zainteresowań, możliwości funkcjonalnych i potencjalnych szans na zatrudnienie 
lub założenie własnej działalności gospodarczej, np. kursy: masażu, telepracy 
(dla uczestników/uczestniczek PZN), lub zostaną zrealizowane kursy – kierowcy 
wózka widłowego, kosmetyczki (dla uczestników/uczestniczek AV).

5.7. Wsparcie w podjęciu/kontynuacji nauki lub w nawiązaniu stosunku pracy

Zarówno pracownicy PZN, jak i AV, natrafili na trudności w realizacji tej formy wsparcia. 
W opinii pracowników PZN wsparcie w podjęciu nauki było najmniej skuteczną formą wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych z ZUG, ponieważ osoby przystępujące do projektu prawie nie miały szans 
na stuprocentowe finansowanie kształcenia, a wielu z nich nie było stać na to, aby kontynuować za 
własne środki finansowe kształcenie rozpoczęte w trakcie projektu. 

W grupie uczestników i uczestniczek AV wiele osób było w trakcie nauki, w związku 
z czym konieczne było rozszerzenie wskaźnika dotyczącego „podjęcia nauki” o zapis dotyczący 
„kontynuacji nauki”, który był bardziej adekwatny do tej, młodej grupy uczestników projektu.

Wiele z osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie było długotrwale bezrobotnych 
i miało wiele obaw przed podjęciem zatrudnienia (m.in. dotyczących nieumiejętności 
współpracy z ludźmi, organizacji stanowiska pracy, braku zrozumienia wśród pełnosprawnych 
pracowników). Zdaniem pracowników PZN największy wpływ na znalezienie zatrudnienia przez 
osoby niepełnosprawne z ZUG miały: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz 
warsztaty aktywizacji zawodowej (w czasie których osoby niepełnosprawne uczyły się pisać CV, 
list motywacyjny, prowadzić rozmowy kwalifikacyjne, dbać o wygląd itp.). Ostatecznie jednak 
najważniejsza była własna aktywność i motywacja poszczególnych osób niepełnosprawnych 
z ZUG w zakresie poszukiwania zatrudnienia.

W opinii pracowników AV największy wpływ na znalezienie zatrudnienia przez uczestników 
i uczestniczki projektu miały następujące elementy: budowa pozytywnej samooceny (szkolenia 
/konsultacje), uzgodnienia z pracodawcami i ich deklaracje o chęci zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych z ZUG po odbytym stażu oraz kontakty z pracodawcami i przekonywanie 
o zasadności i opłacalności zatrudnienia osób niepełnosprawnych z ZUG. 
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Realizacja formy wsparcia określonej jako „podjęcie/kontynuacja nauki” stwarzała 
określone problemy w odniesieniu do Beneficjentów projektu. Osoby niewidome 
i słabowidzące zazwyczaj nie dysponowały własnymi, odpowiednimi środkami 
finansowymi, aby po zakończeniu projektu kontynuować kształcenie rozpoczęte 
w czasie jego trwania, a osoby chorujące na  rzadkie schorzenia uwarunkowane 
genetycznie najczęściej były młode i potrzebowały zazwyczaj wsparcia 
w kontynuacji, a nie podjęciu nauki. 

Wsparcie w nawiązaniu stosunku pracy polegało głównie na: a) przygotowaniu 
osób niepełnosprawnych z ZUG do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, 
b) wskazaniu możliwości, miejsc poszukiwania pracy (np. poprzez portale 
internetowe), c) pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, 
d) uzyskaniu od pracodawców deklaracji o chęci zatrudnienia Beneficjentów 
projektu. Ostatecznie jednak najważniejsza była własna aktywność 
poszczególnych uczestników i uczestniczek w zakresie poszukiwania 
zatrudnienia.
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6.1. Wsparcie psychologiczno-prawne

Grupowe warsztaty psychologiczno-prawne były organizowane zarówno przez PZN, jak 
i AV (dodatkowo w ramach warsztatów Partner realizował grupowe wsparcie dietetyczne), 
dla wszystkich osób niepełnosprawnych z ZUG. Na spotkaniu dotyczącym wsparcia prawnego 
były poruszone zagadnienia dotyczące: a) ulg i pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie (PCPR), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), PFRON, b) świadczeń emerytalno-
rentowych i rodzinnych dla osób niepełnosprawnych, c) uprawnień i przywilejów dotyczących 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz d) możliwości zapisania się i przynależności do PZN/
AV. Na grupowym spotkaniu psychologicznym poruszano natomiast kwestie dotyczące: a) sytuacji 
psychologicznej osób ze schorzeniami genetycznymi, b) relacji osoby niewidomej/chorej na rzadką 
chorobę genetyczną ze środowiskiem osób pełnosprawnych, c) pomocy osobie niepełnosprawnej 
w przekraczaniu ograniczeń psychicznych, budowaniu pozytywnej samooceny. Ponadto w czasie 
grupowego wsparcia prowadzono zajęcia integracyjne służące wymianie doświadczeń między 
uczestnikami/uczestniczkami projektu, np. wyjścia do miejsc kultury (kino, teatr, wystawy, koncerty)

W ramach grupowego wsparcia psychologiczno-prawnego i tyflologicznego realizowanego 
przez PZN, osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych z ZUG uczestniczyły w zajęciach 
prowadzonych przez tyflopedagoga, psychologa i prawnika.

1.  W ramach zajęć tyflologicznych poruszano następujące zagadnienia: 
•  funkcjonalne następstwa schorzeń wzroku – omówienie, film pokazujący jak się widzi 

przy różnych problemach ze wzrokiem, ćwiczenia z  symulatorami widzenia (ćwiczenia 
w symulatorach przeprowadzano po to, aby osoby widzące lepiej zrozumiały 
funkcjonowanie osób z zaburzeniami narządu wzroku), 

• możliwości i potrzeby osób z problemami wzrokowymi, 
•  jak zachowywać się wobec osoby niewidomej, jak być jej dobrym przewodnikiem – 

omówienie i film „N – jak niewidomy”.
2.  W ramach zajęć z psychologiem poruszano następujące zagadnienia:

• samodzielność osoby niepełnosprawnej,
• postawy osób z najbliższego otoczenia: a) budowanie dobrych relacji, b) otwarte 

i efektywne komunikowanie się z innymi/osobą niepełnosprawną – zajęcia warsztatowe, 
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c) skuteczność w porozumiewaniu się, radzeniu sobie z trudnościami i poszukiwaniu 
rozwiązań, d) jak motywować osobę niepełnosprawną z ZUG do radzenia sobie 
w codziennym funkcjonowaniu, do aktywności społecznej, podjęcia zatrudnienia, 
dalszego kształcenia – zajęcia warsztatowe.

3.  W ramach zajęć z prawnikiem poruszano następujące zagadnienia:
•  rożne formy wspierania osoby niepełnosprawnej, m.in. pomoc świadczona przez PCPR, 

NFZ, PFRON,
• świadczenia emerytalno-rentowe, rodzinne, opiekuńcze,
•  miejsca pracy i wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych: a) otwarty 

rynek pracy, ZPCh, ZAZ, WTZ, b) elastyczne formy zatrudnienia oraz metody organizacji 
pracy, c) przywileje dla pracodawców i niepełnosprawnych pracowników,

• zawody, w których najczęściej pracują osoby z zaburzeniami narządu wzroku.
• możliwości kształcenia się dla osoby niewidomej i słabowidzącej.

Zdjęcie nr 7 - Wyjście do Centrum Nauki Kopernik w ramach wsparcia psychologiczno-prawnego ON 
z ZUG, na zdjęciu uczestnik i uczestniczki projektu, Organizator – Polski Związek Niewidomych.
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W opinii pracowników AV grupowe wsparcie psychologiczno-prawne i dietetyczne było 
niezwykle istotne zarówno dla osób niepełnosprawnych  chorujących na rzadkie schorzenia 
uwarunkowane genetycznie, jak i osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z ZUG, ponieważ tego 
typu wsparcie w publicznym systemie ochrony zdrowia praktycznie nie istnieje, tzn. pacjenci nie mogą 
liczyć na żadne nieodpłatne porady specjalistów (psychologów i prawników). Tymczasem w przypadku 
ciężkich rzadkich genetycznych chorób metabolicznych tworzą się zróżnicowane problemy, zarówno 
natury egzystencjonalnej, dotyczącej rodziny, jak i spraw prawno-administracyjnych. 

Zdjęcie nr 8 - Spotkanie podsumowujące podczas wsparcia psychologiczno-prawnego, na zdjęciu uczest-
nicy i uczestniczki projektu oraz Koordynatorka Partnera PZN, Organizator – Polski Związek Niewidomych.
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Zdjęcie nr 9- Warsztaty psychologiczno-prawne i dietetyczne dla otoczenia ON z ZUG, na zdjęciu 
prowadząca zajęcia psychologiczne oraz uczestniczki i uczestnicy warsztatów, Organizator – 
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”.

W ramach grupowego wsparcia psychologiczno-prawnego i dietetycznego 
(AV), osoby niepełnosprawne z ZUG miały możliwość wymiany doświadczeń, 
budowania pozytywnej samooceny, pomocy w przekraczaniu barier 
psychologicznych, związanych z ich niepełnosprawnością, a także nabycia wiedzy 
o prawach i ulgach, które im przysługują. 

W ramach grupowego wsparcia psychologiczno-prawnego i tyflologicznego 
(PZN) oraz psychologiczno-prawnego i dietetycznego (AV) dla rodziców/
opiekunów osób niepełnosprawnych z ZUG poruszano zagadnienia 
istotne dla umiejętnego wspierania osoby niepełnosprawnej w procesie 
zwiększania jej aktywności społeczno-zawodowej oraz omawiano działalność 
instytucji publicznych, które są powołane w celu niesienia pomocy osobom 
niepełnosprawnym. 
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6.2. Warsztaty aktywizacji zawodowej

Warsztaty aktywizacji zawodowej miały bogaty i zróżnicowany program merytoryczny, ale były 
także okazją do nawiązania nowych znajomości i wypoczynku w trakcie zajęć o charakterze kulturalnym. 

Warsztaty aktywizacji zawodowej organizowane przez PZN obejmowały zazwyczaj pięć bloków 
tematycznych: warsztaty tyflologiczne, psychologiczno-coachingowe, doradztwa zawodowego, 
prawne i warsztaty wizażu i kreowania wizerunku. Przykładowy program Warsztatów aktywizacji 
społeczno-zawodowej, jaki organizowano dla Beneficjentów PZN, przedstawiono w Tabeli 2.

Zdjęcie nr 10 - Warsztaty Aktywizacji Zawodowej – warsztaty z wizażu, na zdjęciu prowadząca 
oraz uczestniczka warsztatów, Organizator – Polski Związek Niewidomych.
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Tabela 2. Przykładowy program Warsztatów aktywizacji zawodowej (PZN)

Warsztaty aktywizacji zawodowej

(przykładowy program)
Zagadnienia 

• Warsztaty tyflologiczne – adaptacja otoczenia w miejscu pracy osoby niewidomej 
i słabowidzącej (oświetlenie, oznaczenia kontrastowe itp.), funkcjonalne następstwa 
schorzeń wzroku. 

• Warsztaty psychologiczno-coachingowe –budowanie obrazu własnej osoby, 
odkrywanie i metody przezwyciężania wewnętrznych barier na drodze do 
samorealizacji,  rola twórczego i pozytywnego myślenia w poszukiwaniu pracy, 
radzenie sobie z emocjami, rozwijanie kreatywności, podnoszenie motywacji 
i utrzymanie jej wysokiego poziomu.

• Warsztaty doradztwa zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna, trudne pytania,
praktyczna nauka pisania CV i listu motywacyjnego.

• Warsztat prawny – praktyczne informacje niezbędne do zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej.

• Warsztaty wizażu i kreowania wizerunku – nauka pielęgnacji skóry i twarzy 
(wykonanie makijażu), informacje na temat włosów i doboru fryzur do kształtu 
twarzy, informacje o typach i doborze okularów, zsynchronizowanie wyglądu 
stosownie do okoliczności; omówienie jak korzystny wygląd wpływa na dobre 
samopoczucie, pewność siebie, atrakcyjność; korygowanie sylwetki poprzez ubiór; 
ustalenie portfolio profesjonalnego pracownika; savoir-vivre w pracy i na co dzień. 

W ramach warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej organizowanych przez AV 
prowadzono zajęcia w pięciu blokach tematycznych:

I. Blok: wsparcie psychologiczne (integracja uczestników/czek, budowanie obrazu własnej 
osoby, motywacja, rozwijanie kreatywności, emocje).

II. Blok: wsparcie doradcy zawodowego (rozwój umiejętności podnoszenia samooceny, 
umiejętności tworzenia własnego profilu kandydata do pracy, pokonywania barier 
w poszukiwaniu zatrudnienia, sposoby poszukiwania pracy, umiejętność zapre-
zentowania się pracodawcy, rozmowa kwalifikacyjna).
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III. Blok: wsparcie dietetyczne (umiejętność przygotowywania i obliczania składu 
ilościowego i jakościowego diety koniecznej do zabezpieczenia potrzeb życiowych 
osoby chorej na rzadkie schorzenie metaboliczne).

IV. Blok: wparcie prawne (prawo pracy, formy zatrudnienia i uprawnienia wynikające 
z ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, aspekty zatrudnienia 
osoby niepełnosprawnej, prawa i obowiązki w miejscu pracy).

V. Blok: kurs języka angielskiego (60 godzin lekcyjnych).

6.3. Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości realizowane były przez PZN. Celem warsztatów 
z zakresu przedsiębiorczości było nauczenie osób niepełnosprawnych z ZUG prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych. 
W ramach warsztatów z przedsiębiorczości przewidziano trzy bloki tematyczne (zajęcia grupowe 
i indywidualne).

1. Pierwszy blok – nauka prowadzenia działalności gospodarczej lub warsztaty  
wspomagające rozwój osobisty z elementami przedsiębiorczości w zależności od 
indywidualnych potrzeb uczestników.

2. Drugi blok – podnoszenie poziomu kompetencji społecznych (uzupełniające zajęcia 
z orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia).

3. Trzeci blok – spotkania integracyjne, wycieczki dostosowane do możliwości 
percepcyjnych osób niewidomych. 

Przykładowy program warsztatów z przedsiębiorczości z nauką prowadzenia działalności 
gospodarczej obejmował następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne działalności gospodarczej (np. zakładanie spółek, sporządzanie umów, 
zamówienia publiczne, sprzedaż handlowa, itp.).

2. Organizacja działalności gospodarczej spółek.
3. Zagadnienia podatkowe (formy opodatkowania działalności gospodarczej, doku-

mentacja podatkowa związana z formami opodatkowania działalności gospodarczej, 
odliczenia od dochodu i od podatku).
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4. Wybór opodatkowania najbardziej korzystny dla uczestników i uczestniczek kursu (karta 
podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne ewidencji 
i rozliczenia z tytułu podatku dochodowego itp.).

5. Deklaracje podatkowe (PIT-y).
6. Struktura organizacyjna firmy (pojęcie struktury organizacyjnej, schemat organizacyjny, 

rodzaje struktur organizacyjnych, formalna a nieformalna struktura organizacyjna).
7. Zarządzanie firmą (podstawowe zasady wynikające z ustawy o swobodzie działalności, 

omówienie Polskiej Klasyfikacji Działalności, zagadnienia dotyczące rejestracji 
działalności gospodarczej).

8. Finansowanie działalności gospodarczej (źródła finansowania firmy, leasing i dzierżawa, 
sprawdzenie firmy leasingowej).

9. Franchising (definicja franchisingu, rodzaje franchisingu, pakiet franczyzowy, Europejski 
Kodeks Etyki Franczyzy, kredyt bankowy i pozabankowy, kontrola finansów).

10. Kryteria wyboru źródeł finansowania (strategia firmy, koszty, ryzyko związane z danym 
źródłem, płynność – dostępność danego źródła, wielkość kapitału, czas niezbędny dla 
pozyskania środków z danego źródła itp.).

11. Podstawy tworzenia biznes planu (cele, funkcje, korzyści i zagrożenia dla przedsię-
biorstwa, kryteria oceny, struktura, procedura i elementy składowe biznes planu itd.).

12. Inne zagadnienia uzupełniające, reklama (dystrybucja, cena, produkt itd.).
Warsztaty z rozwoju osobistego obejmowały m.in. następujące zagadnienia: 
1. Komunikacja niewerbalna a werbalna, mowa ciała, bariery w komunikacji i ich 

przezwyciężanie. 
2. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej. 
3. Strategie autokreacji. 
4. Umiejętność występowania przed audytorium. 
5. Asertywność. 
6. Konstruktywna krytyka.
7. Radzenie sobie w trudnej sytuacji. 
8. Stres (przyczyny, objawy, konsekwencje, sposoby radzenia sobie ze stresem), higiena 

psychiczna, przełamywanie błędnych schematów, korzystanie z pomocy innych, pełnienie 
ról społecznych, świadomość jakości życia, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej 
postawy życiowej, sztuka aktywnego poszukiwania pracy itp. 
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6.4.  Warsztaty społeczno-tyflologiczne dla osób z otoczenia 
osób niepełnosprawnych

Warsztaty społeczno-tyflologiczne dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych 
z ZUG organizowane przez PZN, obejmowały zajęcia z różnymi specjalistami: psychologiem, 
tyflopedagogiem, wizażystą, specjalistą z zakresu sprawności fizycznej. Każdy ze specjalistów 
przekazywał w trakcie zajęć swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie ze współpracy 
z osobami niewidomymi i słabowidzacymi. Głównym celem warsztatów społeczno-tyflologicznych 
było przedyskutowanie relacji w rodzinie, roli rodziców i opiekunów, rozwój osobisty rodziców/
opiekunów, życie dla osoby niepełnosprawnej i rodziny czy także dla siebie. Wizażysta i specjalista 
pomagający utrzymać sprawność fizyczną, pokazywali jak dbać o kondycję fizyczną, dobry 
wygląd i samopoczucie, rozwijać pasje i zainteresowania. Warsztaty społeczno-tyflologiczne 
dla rodziców i opiekunów były połączone z Warsztatami z zakresu przedsiębiorczości dla osób 
niepełnosprawnych z ZUG. 

6.5.  Warsztaty psychologiczno-tyflologiczne dla osób z otoczenia 
osób niepełnosprawnych

Celem Warsztatów psychologiczno-tyflologicznych dla osób z otoczenia osób niepełnospra-
wnych z ZUG było zapoznanie uczestników i uczestniczek z podstawowymi zasadami rehabilitacji 
osób niewidomych i słabowidzących oraz zasadami adaptacji przestrzeni do potrzeb osób 
z zaburzeniami narządu. Uczono umiejętności bycia przewodnikiem osoby niewidomej, ale 
jednocześnie przestrzegano przed nadopiekuńczością. Wskazywano też osobom z otoczenia osób 
niepełnosprawnym z ZUG, uczestniczącym w warsztatach, jak być dobrym rodzicem/opiekunem 
osoby niewidomej, tj. takim, który umiejętnie wspiera jej/jego własną aktywność i dążenie do 
samodzielności. Przykładowy program Warsztatów psychologiczno-tyflologicznych dla osób 
z otoczenia Beneficjentów, organizowanych przez PZN, zamieszczono w Tabeli 3. Warsztaty 
psychologiczno-tyflologiczne dla rodziców i opiekunów były połączone z Warsztatami Aktywizacji 
Zawodowej dla osób niepełnosprawnych z ZUG.
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Tabela 3. Przykładowy program Warsztatów psychologiczno-tyflologicznych 
dla osób z otoczenia Beneficjentów (PZN)

Warsztaty psychologiczno-tyflologiczne dla osób z otoczenia Beneficjentów

(przykładowy program)
Zagadnienie 

• Warsztaty tyflologiczne
 ─  zasady rehabilitacji niewidomych i słabowidzących oraz zasady adaptacji 

przestrzeni do potrzeb osób z problemami wzroku 
 ─ udzielanie pomocy/bycie przewodnikiem, ćwiczenia w symulatorach
 ─ współpraca osoby pełnosprawnej z osobą z problemami wzrokowymi 

• Warsztaty psychologiczne
 ─  nadopiekuńczość, syndrom pustego gniazda,  życie tylko dla osoby niepełnospra- 

wnej i rodziny czy także dla siebie, partnerstwo, jakim jestem rodzicem 
/opiekunem  

 ─  wspieranie aktywności osoby niepełnosprawnej, dążenie do usamodzielnienia 
się podopiecznych  

• Program kulturalny

W ramach projektu organizowano różne grupowe formy wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych z ZUG, a także dla osób z najbliższego otoczenia osób 
niepełnosprawnych  ZUG. Tematyka warsztatów była bardzo bogata, zróżnicowana 
i umiejętnie dobrana do głównego celu projektu, tj. zwiększenia aktywizacji społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych z ZUG.
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Staże rehabilitacyjne były bardzo istotnym elementem projektu „Wsparcie osób z wybranymi 
Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”, ponieważ umożliwiały osobom niepełnosprawnym 
z ZUG zweryfikowanie swojej wiedzy fachowej, umiejętności zawodowych, a także zdolności 
do budowania przyjaznych relacji interpersonalnych w miejscu pracy. Nade wszystko pozwalały 
w praktyce przekonać się czy praca wykonywana podczas stażu jest tą, w której uczestnicy/
uczestnczki chcieliby się doskonalić i zdobywać kolejne szczeble kariery zawodowej.

Analiza swobodnych wypowiedzi organizatorów/opiekunów staży rehabilitacyjnych 
w instytucjach publicznych i firmach prywatnych na temat ich udziału w projekcie, w tym przede 
wszystkim postawy uczestników i uczestniczek w trakcie stażu, pozwoliła wyodrębnić główne 
aspekty stażu, na które respondenci najczęściej zwracali uwagę: wypełnianie obowiązków 
na stanowisku pracy i zaangażowanie stażysty/stażystki w wykonywaną pracę, relacje 
interpersonalne pomiędzy stażystą a przełożonym i współpracownikami, organizacyjne aspekty 
tworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej odbywającej staż i przystosowanie 
miejsca pracy dla potrzeb niepełnosprawnego stażysty. W celu zobrazowania wyszczególnionych 
aspektów staży rehabilitacyjnych, zamieszczono poniżej wypowiedzi (opinie) opiekunów 
stażystów w danej instytucji/firmie. Zamieszczono zarówno pozytywne opinie o stażystach 
i technicznej stronie organizowanego stażu, jak i te, które wyrażają pewne zastrzeżenia i obawy ze 
strony pracodawców. Dla lepszego zrozumienia wymagań stawianych stażystom i stażystkom na 
poszczególnych stanowiskach pracy, indywidualne wypowiedzi poprzedzone są zbiorczą tabelą 
zawierającą informacje o przykładowych obowiązkach stażystów/stażystek na stanowisku pracy 
w instytucjach państwowych lub w prywatnych firmach (Tabela 4).
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Tabela 4. Przykładowe obowiązki stażystów w trakcie stażu rehabilitacyjnego

Obowiązki stażystów w trakcie stażu rehabilitacyjnego
Biblioteka

• prowadzenie kartoteki regionalnej (artykułów prasowych dotyczących miasta i powiatu)
• pomaganie przy układaniu książek na półkach
• naprawianie zniszczonych książek
• wypożyczanie (wspólnie z opiekunem stażu) książek i czasopism czytelnikom 
• nadzorowanie czytelników korzystających z komputerów w czytelni internetowej 
• włączanie się w inne prace bibliotekarskie zlecane przez opiekuna stażu

Sklep internetowy 
• obsługa infolinii 
• informowanie klientów o stanie ich zamówienia
• pomoc przy organizacji sesji zdjęciowych do e-sklepu
• kontakt z centrum dystrybucji wysyłek z e-sklepu
• informowanie klientów o dostępności, wyglądzie i jakości produktów e-sklepu
• uzupełnianie bazy danych produktów w e-sklepie

Szkoła

1. zaznajomienie się ze specyfiką miejsca pracy, tj. organizacją, zadaniami, zasadami 
funkcjonowania szkoły oraz charakteru pracy na stanowisku nauczyciela-
psychologa.

2. zaznajomienie się z licznymi dokumentami oraz obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego i przepisami wewnątrzszkolnymi, m.in. Kartą Nauczyciela, ustawą 
o systemie oświaty, statutem szkoły, regulaminami i programami wychowawczymi 
i profilaktycznymi oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

3. zaznajomienie się ze środowiskiem uczniów i nauczycieli realizując poszczególne 
zadania: 
• uczestniczenie/obserwację warsztatów psychologicznych, zajęć lekcyjnych
•  organizację i przygotowywanie materiałów dydaktycznych do poszczególnych 

zajęć edukacyjnych, m.in. scenariuszy godzin wychowawczych, warsztatów 
profilaktycznych
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•  opracowanie programu i samodzielne przeprowadzenie dla uczniów ze 
stwierdzonymi wadami wzroku warsztatu profilaktycznego promującego 
zachowania prozdrowotne oraz doradztwo z zakresu wyboru dalszej drogi 
kształcenia i zawodu

•  przygotowywanie narzędzi diagnostycznych, badawczych, ankiet, analiza 
i opracowanie wyników badań uczniów

• przeprowadzanie konsultacji wychowawczych z uczniami
•  nawiązywanie współpracy z gronem nauczycieli, w szczególności wychowawcami 

klas poprzez konsultacje dotyczące realizacji zadań profilaktycznych 
i wychowawczych

• udział w okresowych zebraniach rady pedagogicznej
•  wizytowanie placówek współpracujących ze szkołą (poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, świetlice socjoterapeutyczne)
• przekazywanie informacji oraz dokumentacji, udział w okresowych spotkaniach

Przedsiębiorstwo prywatne
•  tworzenie i redagowanie tekstów oraz materiałów prasowych, dotyczących 

produktów elektroniki użytkowej i związanych z komputerami
• publikowanie materiałów na portalu internetowym

W zdecydowanej większości przypadków opinie o stażystach i stażystkach, wyrażane przez 
opiekunów staży, były bardzo pozytywne. Stażyści realizowali swoje obowiązki na stanowisku pracy 
poprawnie, rzetelnie, z dużą starannością, terminowo i zazwyczaj bez konieczności stałego dozoru 
przez opiekuna stażu. Większość stażystów/ek uzyskała podczas staży dodatkowe umiejętności 
i doświadczenia, które powinny być bardzo przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej. Analizując 
opinie opiekunów staży na temat zaangażowania uczestników i uczestniczek w wypełnianie 
obowiązków na stanowiskach pracy należy stwierdzić, że – podobnie jak w przypadku poprawności 
wypełniania obowiązków – większość stażystów/stażystek charakteryzowała sie bardzo dużym 
zaangażowaniem w wykonywaną pracę i chęcią doskonalenia zawodowego.
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Fragmenty opinii pracodawców o osobach odbywających staż:
„Stażystka jest osobą pracowitą, zdyscyplinowaną, bardzo chętnie włącza się w prace, 
które zostały jej powierzone oraz wywiązuje się z nich w sposób zadowalający. Wszystkie 
polecenia wykonuje prawidłowo, wykazując przy tym zaangażowanie i sumienność. 
Podsumowując pracę stażystki należy stwierdzić, że prace wykonywane są zgodnie 
z zaleceniami opiekuna stażu, a umiejętność pracy w zespole i zdobyte przy tym 
doświadczenie pozwolą stażystce na zdobyciu w przyszłości pracy. Jako opiekun stażu 
jestem zadowolona z pracy wykonywanej przez stażystkę.” 

„Stażystka wywiązywała się z powierzanych jej zadań. Swoją pracę wykonywała sumiennie 
i z dużym zaangażowaniem. Wykazywała motywację do zdobywania nowych umiejętności 
oraz dalszego rozwoju zawodowego.” 

Nie wszystkie opinie opiekunów staży są tak entuzjastyczne, jak ta zamieszczona powyżej, 
co nie oznacza jednak, że są negatywne. Zwracają natomiast uwagę na problemy, jakie występują 
podczas aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych długo pozostających bez pracy, tj. brak 
własnej inicjatywy na zajmowanym stanowisku pracy i obawa przed podejmowaniem bardziej 
wymagających, nowych zadań, brak pewności siebie w wielu codziennych sytuacjach. 

„Stażystka stosunkowo dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków. Na pewno widać 
było chęć i zaangażowanie w wykonywane prace. Jednak tempo wykonywania obowiązków 
było także znacząco niższe niż u pozostałych pracowników, wśród których także znalazły 
się osoby w znacznym stopniu niepełnosprawne.”

„Stażyści z jednej strony deklarują dużą motywację do podjęcia pracy, ale z drugiej 
strony przejawiają pewien opór przed podejmowaniem zadań, które są dla nich nowe, 
lub które wymagają od nich nauczenia się nowych umiejętności. Samo wykonywanie 
obowiązków jest na dość podstawowym poziomie, co zapewne związane jest z dość długą 
nieaktywnością zawodową i brakiem doświadczeń, a co za tym idzie brakiem pewności 
siebie w wielu sytuacjach, gdzie zwykli pracownicy działają rutynowo”. 
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Większość z osób niepełnosprawnych odbywających staż,  dość szybko integrowała się ze 
współpracownikami, aczkolwiek tempo tego procesu było uwarunkowane nie tylko cechami 
osobowości stażystów/ek, ale w równym stopniu stosunkiem pracowników pracodawcy do 
stażysty/ki. Wielokrotnie bowiem osoby pełnosprawne, które nie miały wcześniej jakichkolwiek 
kontaktów z osobami niepełnosprawnymi, są pełne obaw przed takim kontaktem, nie wiedząc 
jak powinny się zachować w stosunku do niepełnosprawnego współpracownika.

Przykładowe wypowiedzi w zakresie relacji stażystów/ek ze współpracownikami:
„Stażystka bardzo szybko nawiązała dobry kontakt z innymi pracownikami, jak również 
klientami”. 

„Postawa stażystki charakteryzowała się wysokim stopniem empatii i zdolnościami 
komunikacyjnymi, co pozwoliło stażystce na nawiązanie dobrej współpracy z osobami, 
z którymi pracowała.” 

„Jeśli chodzi o integrację z zespołem, to pomimo dużej otwartości i akceptacji zespołu widzę 
pewną zachowawczość lub nieśmiałość w kontaktach ze strony stażystów. Pracownicy 
firmy przyjęli te osoby bardzo dobrze z dużą akceptacją i wyrozumiałością dla minimalnych 
umiejętności i czasami popełnianych błędów. Na co dzień starają się wspierać i pomagać 
stażystom w każdej sytuacji.” 

Jedną z trudności w realizacji tego projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
było stworzenie odpowiednio przystosowanego stanowiska pracy, indywidualnie do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej z ZUG, zwłaszcza w odniesieniu do osób z zaburzeniami narządu 
wzroku. Budynek lub stanowisko pracy musi być odpowiednio przystosowane dla osoby 
niepełnosprawnej. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich organizacyjnych aspektów związanych 
z pracą osoby niepełnosprawnej, zwłaszcza tworzenia stanowiska pracy. W zależności od 
rodzaju niepełnej sprawności konieczne może być np. indywidualne ustalenie przerw w pracy 
lub sposobu przekazywania dokumentacji pomiędzy pracownikami. Współcześnie jednak, dzięki 
różnego rodzaju pomocom technicznym, osoby niewidome i słabowidzące mogą z powodzeniem 
wykonywać pracę zawodową, także na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach.
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Staż rehabilitacyjny w opinii pracodawców

Przykładowe opinie pracodawców:
„Zauważono, że stopień niepełnosprawności wynikający z wady wzroku nie stanowił 
istotnej przeszkody w wykonywaniu pracy na stanowisku pracy, nie obniżał jej jakości, 
ani nie był ograniczeniem. Stażystka przejawiała natomiast pewne trudności związane 
np. z czytaniem tekstu pisanym małym drukiem, czy pracą przy komputerze. Możliwe 
było jednak korzystanie z narzędzi i programów komputerowych powiększających tekst, 
dostosowujących go do możliwości osoby niepełnosprawnej. Ważne było również robienie 
częstszych przerw przy pracy z komputerem oraz dbanie o higienę pracy.”

Konieczność przystosowania stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika 
i związane z tym koszty są także postrzegane przez pracodawców z prywatnych firm jako utrudnienie 
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, np. ze schorzeniami narządu wzroku. 

„Dla przeciętnego polskiego pracodawcy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie jest 
prostą decyzją, gdyż wymaga przystosowania stanowiska pracy przy wykorzystaniu bardzo 
drogiego sprzętu specjalistycznego umożliwiającego takiej osobie efektywną pracę. Dotacje 
na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej są trudno dostępne i wymagają 
od pracodawcy ogromnych i długotrwałych zabezpieczeń finansowych, co może bezpośrednio 
wpłynąć na płynność finansową i charakter biznesu w przyszłości. Poza tym wiąże się to 
z wielkim ryzykiem ewentualnego zwrotu takiej dotacji. Ułatwienie dostępu do takich 
dofinansowań lub sfinansowanie części wynagrodzenia mentora opiekującego się osobą 
niepełnosprawną w pracy może znacząco zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych.” 

Opinie wyrażane przez pracodawców, realizujących  staże wskazują na to, że 
uczestnicy i uczestniczki  dobrze wypełniali swoje obowiązki podczas staży, 
zdobywali nowe doświadczenie zawodowe i wykorzystywali specjalistyczny 
sprzęt ułatwiający im wykonywanie pracy. Pracodawcy  wskazywali także na 
trudności, jakie stażyści mieli z wykonywaniem nowych zadań, czy też  trudności 
związane z przystosowaniem miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej 
odbywającej staż.   
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8. Opinie Beneficjentów o wybranych formach wsparcia

8.1.  Ogólna opinia o stażu rehabilitacyjnym

Jednym z elementów „Kwestionariusza oceny uzyskanego wsparcia”, który wypełniali 
Uczestnicy/uczestniczki projektu, była „Ocena poziomu satysfakcji ze stażu”. Ten fragment 
kwestionariusza obejmował dziewięć określeń charakteryzujących poszczególne aspekty stażu: 
1) Uzyskane doświadczenia zawodowe, 2) Charakter wykonywanej pracy,  3) Zakres obowiązków 
na stanowisku pracy, 4) Przystosowanie stanowiska pracy, 5) Atmosfera w pracy, 6) Stosunek 
przełożonego do Beneficjenta, 7) Stosunek współpracowników do Beneficjenta, 8) Stosunek 
klientów/petentów do Beneficjenta, 9) Czas trwania stażu. Badani mieli za zadanie określić 
poziom satysfakcji z powyższych aspektów stażu rehabilitacyjnego, zaznaczając odpowiednią 
cyfrę na 6-stopniowej skali:

1:  Bardzo niesatysfakcjonujące

2: Niesatysfakcjonujące

3: Raczej niesatysfakcjonujące

4: Raczej satysfakcjonujące

5: Satysfakcjonujące

6: Bardzo satysfakcjonujące
  

Uzyskane wyniki (punkty) zsumowano oddzielnie dla każdego ocenianego aspektu stażu, 
a następnie wyliczono średnią arytmetyczną. Wyniki analizy odpowiedzi Beneficjentów, którzy 
wzięli udział w badaniach zamieszczono na Rycinie 5. 

Analiza zgromadzonych wyników wykazuje, że z wyjątkiem jednego aspektu (czas trwania 
stażu) wszystkie pozostałe elementy zostały ocenione przez Beneficjentów pomiędzy kategoriami 
satysfakcjonujące i bardzo satysfakcjonujące. Najwyżej ocenionym aspektem stażu był stosunek 
przełożonego do beneficjenta, za który wszyscy badani przyznali maksymalną liczbę punktów 
(średnia = 6,0 pkt.). Jako bardzo satysfakcjonujące oceniono także stosunek współpracowników 
do Beneficjenta (średnia = 5,7 pkt.) oraz atmosferę w pracy (średnia = 5,7 pkt.), natomiast jako 
satysfakcjonujące zostały ocenione: charakter wykonywanej pracy (średnia = 5,4 pkt.) i zakres 
obowiązków na stanowisku pracy (średnia = 5,4 pkt.). Najniżej ocenionym elementem stażu był 
jego czas trwania (średnia = 3,3 pkt.). Respondenci, którzy ocenili nisko ten aspekt stażu uważali, 
że czas trwania stażu był zdecydowanie zbyt krótki, aby uzyskać satysfakcjonujące doświadczenie 
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zawodowe, realnie zwiększające szanse na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy 
(wymagane przez pracodawców).

Rycina 5. Poziom satysfakcji osób niepełnosprawnych z ZUG z poszczegól-
nych aspektów stażu rehabilitacyjnego

W opinii Beneficjentów prawie wszystkie aspekty stażu rehabilitacyjnego były 
ocenione jako satysfakcjonujące. Wyjątkiem był czas trwania stażu, który 
– według stażystów/ek – powinien być zdecydowanie dłuższy, aby uzyskać 
doświadczenie zawodowe wymagane współcześnie przez pracodawców na 
otwartym rynku pracy.

punkty
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8.2. Opinie wybranych uczestników i uczestniczek o stażu rehabilitacyjnym

W celu lepszego zrozumienia zakresu wsparcia, jakie poszczególni Beneficjenci otrzymali 
w trakcie staży rehabilitacyjnych, poniżej przedstawiono indywidualne opinie kilku stażystów/ek. 
Swobodne wypowiedzi Beneficjentów poprzedzone są krótką zbiorczą charakterystyką ich 
podstawowych danych demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania) oraz 
danych dotyczących niepełnosprawności (rodzaj schorzenia, czas od urazu lub diagnozy schorzenia, 
choroby współistniejące). Znając specyfikę niepełnosprawności łatwiej będzie zrozumieć przeszkody 
(fizyczne, mentalne) z jakimi borykali się Beneficjenci podczas stażu rehabilitacyjnego (Tabela 5). 

Tabela 5. Charakterystyka wybranych uczestników/czek staży rehabilitacyjnych 

Charakterystyka wybranych uczestników/czek staży rehabilitacyjnych
Płeć/wiek: kobiety i mężczyźni/19-53 lata

Schorzenie: uszkodzenie narządu wzroku/ rzadka choroba metaboliczna    

Niepełnosprawny od: urodzenia do 35 lat

Wykształcenie: średnie/wyższe – licencjat

Miejsce zamieszkania: miasto/ miasto wojewódzkie

Obowiązki na stanowisku pracy: pracownicy biurowi, obsługa infolinii, obsługa 
klientów biura podróży

Uczestnicy i uczestniczki projektu wyrażali swoje opinie w odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie obowiązki były najtrudniejsze do wykonania i jak sobie Pan/Pani z nimi poradził/a? 

„Podczas pracy nie napotkałem żadnych trudności, gdyż większość z tych zadań nauczono mnie 
w szkole policealnej. Staż pozwolił mi sprawdzić moją ogólną wiedzę zawodową w praktyce, 
nauczył mnie dotrzymywania umówionych terminów, pracy w zespole oraz zdyscyplinowania.” 

„Na początku stażu moje rozmowy z tzw. trudnym klientem były zbyt długie, drobnostkowe. 
Po pewnym czasie zyskałem większą pewność siebie, dzięki czemu znacząco poprawiłem 
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czas obsługi telefonicznej. Na stażu nauczyłem się posługiwać programem do obsługi 
sklepu internetowego, rozwinąłem umiejętność bycia cierpliwym, asertywnym.” 

„Zdobyłam cenne doświadczenie przebywając z ludźmi niepełnosprawnymi. Dzięki udziale 
w projekcie podreperowałam budżet domowy chociaż przez te trzy miesiące.” 

2. Czy uważa Pan/Pani, że osoby z niepełnosprawnością mają szansę na stałą pracę 
u pracodawcy, u którego odbywał/a Pan/Pani staż? 

„Stwierdzam, że u mojego pracodawcy osoby niepełnosprawne są mile widziane, znajdą u niego 
pracę na pewno, gdyż mój pracodawca jest otwarty na wszelką współpracę.” 

„Moim zdaniem osoby niepełnosprawne mają szansę na stałą pracę na moim stanowisku pracy.”

„Moim zdaniem osoby niewidome nie mają szans na stałą pracę w biurach podróży, 
ponieważ mogą udzielać informacji w bardzo wąskim zakresie. Trudno tam także 
o samodzielność osoby niewidomej.”

3. Jakie są Pana/Pani plany na przyszłość? 

„Jeśli chodzi o moją przyszłość, to zamierzam pójść na studia. Jeśli chodzi o sytuację 
zawodową, to po ukończonym stażu mam zamiar szukać pracy. To jest kolejny cel 
w moim życiu. Podsumowując, dzięki projektowi zdobyłem nowe doświadczenie zawodowe, 
poznałem wspaniałych ludzi oraz uzyskałem odpowiednią pomoc.”

„Po ukończeniu stażu będę szukać pracy, bo kontakt z ludźmi jest bardzo ważny, żeby nie 
izolować się w domu.”

„Moje plany na przyszłość to podjąć pracę chociaż na pół etatu i przebywać więcej z ludźmi.”
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4. Co zmieniłby/łaby Pan/Pani w kolejnych, podobnych projektach dotyczących wsparcia 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy? 

„Jedyne co bym zmienił, to czas stażu, na troszkę dłuższy, np. na 6 miesięcy, gdyż podczas 
takiego okresu można byłoby dopracować nowo nabyte umiejętności.” 

„W kolejnych podobnych projektach dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy zmieniłbym czas stażu. Uważam, że okres odbywania stażu mógłby być 
miesiąc lub dwa miesiące dłuższy.”

„W przyszłych, podobnych projektach, wydłużyłabym czas stażu.”

8.3.  Ogólna opinia o innych formach wsparcia ukierunkowanych na podjęcie 
zatrudnienia

W ramach „Kwestionariusza oceny uzyskanego wsparcia” Beneficjenci wyrażali też 
opinię na temat satysfakcji z innych form wsparcia, tj. praktycznej nauki zawodu, warsztatów 
z przedsiębiorczości oraz warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej. Ten fragment 
kwestionariusza obejmował osiem określeń charakteryzujących poszczególne aspekty innej 
formy wsparcia: 1) Uzyskane doświadczenia zawodowe, 2) Charakter prowadzonych zajęć, 
3) Zakres obowiązków w trakcie szkolenia, 4) Przystosowanie miejsca zajęć/sprzętu, 5) Atmosfera 
w trakcie zajęć, 6) Stosunek prowadzącego zajęcia do uczestnika/uczestniczki, 7) Stosunek 
uczestników zajęć do Beneficjenta, 8) Czas trwania szkolenia. Podobnie jak w przypadku opinii na 
temat stażu rehabilitacyjnego, badani mieli za zadanie określić poziom satysfakcji z powyższych 
form wsparcia, zaznaczając odpowiednią cyfrę na 6-stopniowej skali:

1: Bardzo niesatysfakcjonujące

2: Niesatysfakcjonujące

3: Raczej niesatysfakcjonujące

4: Raczej satysfakcjonujące

5: Satysfakcjonujące

6: Bardzo satysfakcjonujące

W odniesieniu do pozostałych form wsparcia oferowanych osobom niepełnosprawnym z ZUG 
w ramach projektu wszystkie elementy warsztatów/praktycznej nauki zawodu zostały ocenione przez 
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uczestników i uczestniczki jako satysfakcjonujące. Najwyżej oceniono stosunek innych uczestników zajęć 
do osób niepełnosprawnych z ZUG (średnia = 5,5 pkt.), atmosferę w trakcie zajęć (średnia = 5,4 pkt.) 
i stosunek prowadzącego zajęcia do uczestnika/uczestniczki (średnia = 5,4 pkt.). Najniżej ocenionym 
elementem był zbyt krótki czas trwania szkolenia (średnia = 4,6 pkt.). Wyniki szczegółowe oceny satysfakcji 
z innych form wsparcia przedstawiono na Rycinie 6.

Rycina 6. Poziom satysfakcji osób niepełnosprawnych z ZUG z innych form wsparcia

W opinii niepełnosprawnych uczestników i uczestniczek projektu,  wszystkie aspekty 
innych form wsparcia ukierunkowanych na podjęcie zatrudnienia, tj. praktyczna 
nauka zawodu, warsztaty z przedsiębiorczości oraz warsztaty aktywizacji społeczno-
zawodowej były ocenione pomiędzy kategoriami: raczej satysfakcjonujące i bardzo 
satysfakcjonujące. Najwyżej oceniono stosunki interpersonalne pomiędzy osobami 
niepełnosprawnymi z ZUG a innymi uczestnikami zajęć i osobą prowadzącą szkolenie, 
co wpływało na dobrą atmosferę podczas zajęć. Najmniej satysfakcjonujący był czas 
trwania (zbyt krótki) ocenianej formy wsparcia.

punkty
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8.4. Opinie wybranych uczestników i uczestniczek o innych formach wsparcia

W celu lepszego zrozumienia zakresu wsparcia, jakie poszczególni Beneficjenci otrzymali 
w trakcie praktycznej nauki zawodu, warsztatów z przedsiębiorczości oraz warsztatów aktywizacji 
społeczno-zawodowej, poniżej przedstawiono indywidualne opinie kilku Beneficjentów. 
Swobodne wypowiedzi Beneficjentów poprzedzone są krótką zbiorczą charakterystyką ich 
podstawowych danych demograficznych oraz danych dotyczących niepełnosprawności (Tabela 6).

Tabela 6. Charakterystyka wybranych uczestników/czek innych form wsparcia

Charakterystyka wybranych uczestników/czek innych form wsparcia
Płeć/wiek: kobiety i mężczyźni/22-57 lat

Schorzenie: uszkodzenie narządu wzroku

Niepełnosprawny od: urodzenia do 28 lat

Wykształcenie: średnie/wyższe magisterskie

Miejsce zamieszkania: wieś/miasto/miasto wojewódzkie

Uczestnicy i uczestniczki projektu wyrażali swoje opinie w odpowiedzi na następujące pytania:
1. Na czym polegała praktyczna nauka zawodu lub warsztaty, w których brał/a Pan/Pani udział? 

„W ramach projektu skorzystałam z warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej, 
uczestniczyłam w kursie języka angielskiego. Zajęcia były przygotowane profesjonalnie, 
a lektorzy byli bardzo dobrze przygotowani do zajęć. Byli wymagający, ale przekazywali 
wiadomości w doskonałej formie, co ułatwiało przyswajanie materiału. Na zajęciach 
panowała miła, ciepła atmosfera.”

„Brałam udział w warsztatach robienia biżuterii z kamieni szlachetnych i półszlachetnych. 
Instruktorzy mieli bardzo dużo cierpliwości i bardzo nam pomagali. Zajęcia były bardzo 
ciekawe i prowadzone w bardzo dobrej atmosferze. Brałam jeszcze udział w zajęciach 
nauki obsługiwania komputera, z których też jestem bardzo zadowolona.”
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„Warsztaty, w których brałam udział polegały na spotkaniu z psychologiem, doradcą 
zawodowym, z którym pisaliśmy CV, prawnikiem, który przedstawił nam plusy dla 
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, wizażystką, która robiła nam 
makijaż nadający się na rozmowę kwalifikacyjną.”

2. Jakie obowiązki były najtrudniejsze do wykonania i jak sobie Pan/Pani z nimi poradził/a? 

„Największym problemem była intensywność nauki. Powinna być rozłożona na więcej dni, 
a czas zajęć w jednym dniu powinien być krótszy.” 

„Największą trudność sprawiał mi dobór kamieni kolorystycznie, ponieważ nie odróżniam 
kolorów. Dla mnie wszystko jest szare i tu bardzo pomocni byli instruktorzy i inni uczestnicy 
warsztatów.” 

„Najtrudniejszym zadaniem było dla mnie wszystko to, co dotyczyło przemieszczania się 
(poza budynkiem, w którym odbywały się zajęcia). W tym celu musiałam korzystać zawsze 
z pomocy przewodnika.” 

3. Czego Pana/Panią nauczyła praktyczna nauka zawodu lub warsztaty? 

„Nauczyłam się bardzo dużo, chociaż tych zajęć było moim zdaniem trochę za mało. Aby 
nauczyć się obsługiwania programu udźwiękowiającego potrzeba dużo czasu.”

„Pani psycholog pomogła mi uporządkować moje przemyślenia, mocno mnie wspierając, 
dietetyczka wskazała mi jak jeszcze udoskonalić swoją dietę, doradca zawodowy wskazał 
mi ścieżki, z których mogę skorzystać. Dzięki udziałowi w projekcie nabrałam większej 
wiary we własne możliwości.”

„Warsztaty nauczyły mnie robienia makijażu bezwzrokowo, asertywności oraz umiejętności 
radzenia sobie z problemami dotykającymi osoby niewidome w życiu codziennym, 
komunikowania się z innymi osobami niepełnosprawnymi, zastosowania ułatwień 
w pracach kuchennych.”
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4. Jakie są Pana/Pani plany na przyszłość? 

„Wprawdzie ze znalezieniem pracy mam spory problem, gdyż mieszkam w małej 
miejscowości, ale mam nadzieje, że uda mi się coś znaleźć. Na pewno się nie poddam.” 

„Jeżeli chodzi o moje plany na przyszłość, to chciałabym podjąć pracę na stałe, bo w tej 
chwili pracuję dorywczo.”

„Moje plany na przyszłość: chciałabym uczestniczyć w podobnych kursach aktywizujących 
dotyczących osób niewidomych. Udział w warsztatach zmienił moją sytuację życiową (na 
plus), ale nie zawodową.”

5. Co zmieniłby/łaby Pan/Pani w kolejnych, podobnych projektach dotyczących wsparcia 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy?

„Chętnie skorzystałabym jeszcze z takiego przedsięwzięcia, zmieniłabym tylko czas trwania, 
tzn. dłuższy kurs, mniej zajęć jednego dnia.”

„Jeżeli chodzi o zmiany jakie wprowadziłabym to stanowczo dłuższe spotkania z doradcą 
zawodowym, bo według mnie, a także innych osób z jakimi rozmawiałam w czasie projektu, 
były za krótkie.”

„Program był bardzo ciekawy, jedyne co mogłabym zasugerować to zwiększenie liczby 
godzin w tematach, które były realizowane oraz większa ilość czasu wolnego (dłuższe 
przerwy).”
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9.  Wskazania do przyszłych projektów „Wsparcia osób z wybranymi 
Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

Zdaniem pracowników PZN należałoby wziąć pod uwagę poniżej opisane kwestie, aby kolejne 
projekty „Wsparcia osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” lepiej służyły 
uczestnikom/uczestniczkom: 

1. Nie należy realizować w tym samym czasie podobnych projektów, skierowanych do 
tej samej grupy osób niepełnosprawnych, ponieważ stwarza to trudności w rekrutacji 
uczestników.

2. Jeżeli projekt obejmuje możliwość podjęcia nauki, powinien także zawierać możliwość 
jej kontynuacji po zakończeniu projektu, a także bardzo szeroki wachlarz innego rodzaju 
wsparcia, np.: zakupu pomocy dydaktycznych, opłaty miejsc noclegowych i wyżywienia, 
wpisowego, egzaminów, dodatkowych diagnoz itp.

3. Należy zmodyfikować założenie, według którego praktyczna nauka zawodu ma odbywać 
się w miejscu zamieszkania uczestnika (brak dodatkowych funduszy na przejazdy, 
noclegi, wyżywienie), gdyż w małych miejscowościach i wsiach, z których pochodziło 
większość uczestników/uczestniczek PZN nie działają firmy i zakłady, które mogłyby 
podjąć się realizacji tego działania.

4. Należałoby zapewnić dostęp do bazy danych, w której można byłoby sprawdzić czy uczestnik 
brał już udział w innym projekcie systemowym bądź finansowanym ze środków PFRON, 
ponieważ nie wszyscy uczestnicy informują o tym podczas rekrutacji do projektu (często 
z braku wiedzy o źródle finansowania).

5. Wskazane byłoby ograniczenie liczby dokumentów wymaganych od uczestników 
i uczestniczek projektu (zwłaszcza w przypadku osób niewidomych i słabowidzących 
zbieranie dużej liczby podpisów sprawiało kłopoty).

6. Procedura składania wniosków o dofinansowanie powinna być uproszczona. Aktualnie 
jest to kilka dokumentów i w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian trzeba je 
nanosić na wszystkie dokumenty.

7. Procedura dokonywania zmian w projekcie również powinna być uproszczona. Aktualna 
jest skomplikowana, a opracowanie formularza  zmian wymaga dużego nakładu pracy 



76 Podręcznik dobrych praktyk

Wskazania do przyszłych projektów „Wsparcia osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”

i czasu. Taka procedura powoduje, że na konieczne zmiany trzeba zbyt długo czekać i nie 
daje to możliwości zrealizowania wszystkich działań w projekcie.

Pracownicy AV zwrócili natomiast uwagę na następujące kwestie, które należałoby 
udoskonalić w przyszłych projektach „Wsparcia osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi 
Genetycznie”:

1. Przy uzgadnianiu zakresu i form wsparcia w projekcie należy uważniej wyznaczać 
wskaźniki, aby poszczególne formy wsparcia lepiej zabezpieczały potrzeby i oczekiwania 
osób niepełnosprawnych z ZUG. 

2. Należy więcej uwagi poświęcić indywidualnemu wsparciu osób niepełnosprawnych 
z ZUG, a mniej sztywnemu trzymaniu się procedur.

3. Należałoby ograniczyć do minimum obowiązek wielokrotnego i bezproduktywnego 
kopiowania dokumentacji projektowej.

4. Należy również realistycznie podejmować decyzje w sprawach związanych z wypadkami 
losowymi. Założenia wykluczające wypadki losowe, szczególnie w projektach, w których  
uczestniczą osoby ciężko chore i niepełnosprawne, są dalekie od rzeczywistości życiowej.

W odniesieniu do współpracy między organizacjami partnerskimi stwierdzono, że 
najskuteczniejszą formą jest ta, w której Lider projektu jest koordynatorem współpracy i ustala 
jednolite zasady, szybko reaguje na problemy zgłaszane przez partnerów i organizuje, w razie 
potrzeby, spotkania robocze. W przypadku niniejszego projektu taka forma współpracy była 
z powodzeniem realizowana. 
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10. Podsumowanie

Projekt pn. „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” 
skierowany był do osób niepełnosprawnych z ZUG z terenu całego kraju. Dodatkowo uczestnicy/
uczestniczki projektu musieli pozostawać bez zatrudnienia oraz mieć orzeczony stopień 
niepełnosprawności. W ramach projektu rekrutowano także osoby z najbliższego otoczeniu osób 
niepełnosprawnych z ZUG.

Każda wada genetyczna, czy choroba powodująca utratę określonej sprawności prowadzą 
do odmiennych konsekwencji psychologicznych i społecznych oraz w inny sposób wpływają 
na dalszy rozwój i funkcjonowanie osoby w środowisku rodzinnym i zawodowym. Grupa osób 
niepełnosprawnych z ZUG jest szczególnie zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

Nabór do projektu prowadzony był w sposób przejrzysty i profesjonalny. Rekrutacja miała 
charakter ciągły, była wsparta działaniami promocyjnymi i była skierowana do kandydatów/tek 
z całego kraju. W działaniach rekrutacyjnych wykorzystano źródła elektroniczne (Internet, 
mailing), instytucje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, audycje radiowe 
promujące projekt itd.

Każdy uczestnik i uczestniczka projektu został/a zdiagnozowany/a pod kątem potrzeb i możliwości 
warunkujących jego/jej aktywizację społeczno-zawodową (aktualna sytuacja edukacyjna, zawodowa, 
zdrowotna, potrzeby szkoleniowe itp.). Diagnozę przeprowadzono w formie indywidualnych spotkań 
ze specjalistami (lekarzem, tyflopedagogiem, dietetykiem, psychologiem, doradcą zawodowym). Po 
rozpoznaniu potrzeb opracowano IPD, określający właściwe dla osób niepełnosprawnych rodzaje 
działań, mające na celu zdobycie odpowiednich umiejętności, kwalifikacji i kompetencji, ułatwiających 
podjęcie/kontynuację nauki i podjęcie zatrudnienia. Na podstawie IPD osoby niepełnosprawne 
z ZUG były włączane w kolejne działania prowadzące do aktywizacji społeczno-zawodowej.

W projekcie przewidziano działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji społecz-
nych osób niepełnosprawnych i zwiększanie przedsiębiorczości, co prowadziło do rozwiązania 
problemów utrudniających aktywizację oraz zwiększało potencjał osób niepełnosprawnych 
oraz ich atrakcyjność dla pracodawców. W projekcie przewidziano poradnictwo psychologiczne-
prawne, konsultacje specjalistyczne (np. tyflologiczne, dietetyczne), udział w różnych warsztatach 
i spotkaniach integracyjnych. W efekcie podjętych działań podniesiono fachową wiedzę i poziom 
samodzielności uczestników/uczestniczek projektu oraz ich  umiejętność poruszania się na 
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otwartym rynku pracy i  poszukiwania zatrudnienia. Podniesiono też kwalifikacje zawodowe 
poprzez szkolenia i doświadczenia zawodowe, staże rehabilitacyjne i praktyczną naukę zawodu. 
Zastosowane w ramach projektu działania zdecydowanie przyczyniły się do zwiększenia 
aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z ZUG.
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11. Wnioski

Na końcu poszczególnych rozdziałów – w ramkach – przedstawiono dobre praktyki 
wypracowane na poszczególnych etapach realizacji niniejszego projektu. Szefowie prywatnych 
firm, a także kierownicy instytucji, fundacji i stowarzyszeń, którzy będą w przyszłości zainteresowani 
zaangażowaniem się w projekt aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, 
z pewnością znajdą w nich wiele ciekawych wskazówek odnośnie do tego jak prowadzić podobny 
projekt, aby był jak najbardziej efektywny i aby uniknąć ewentualnych niepowodzeń. Mimo 
tych szczegółowych informacji w poszczególnych rozdziałach podręcznika, warto w tym miejscu 
podkreślić to co było wartością dodaną tego projektu w odniesieniu do wcześniejszych projektów 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Na podstawie analizy całości 
materiału zgromadzonego do podręcznika dobrych praktyk nasuwają się następujące wnioski:

1. Projekt wykazał, że nawet tak skomplikowane zadanie, jak zwiększanie aktywności 
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z ZUG można zrealizować sprawnie 
i efektywnie. Podstawowym narzędziem, które to umożliwia jest Indywidualny Plan 
Działania, który dokładnie precyzuje indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne 
uczestników i uczestniczek do wykonywania pracy. 

2. Sukces tego typu projektów zależy od zharmonizowanej i komplementarnej pracy wielu 
osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi z ZUG na różnych etapach realizacji 
projektu (lekarz, tyflopedagog, dietetyk, psycholog, doradca zawodowy itd.).

3. Szefowie prywatnych firm i pracownicy instytucji państwowych mieli okazję przekonać 
się, że osoby niepełnosprawne z ZUG są dobrymi, rzetelnymi i odpowiedzialnymi 
pracownikami, a przy odpowiednim  zaangażowaniu ich niepełnosprawność nie wpływa 
na poziom i terminowość wykonywanych zadań na stanowisku pracy. 

4. Osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych z ZUG uzyskały w trakcie 
projektu kompleksowe wsparcie w ramach warsztatów (psychologiczno-tyflologicznych 
lub społeczno-tyflologicznych), które zwiększyło ich wiedzę na temat funkcjonowania 
osób niewidomych i słabowidzących. Wiedza i doświadczenia nabyte w trakcie 
projektu powinny ułatwić im udzielanie dalszego, adekwatnego wsparcia osobom 
niepełnosprawnym z ZUG.  
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13. Partnerzy projektu

13.1. Polski Związek Niewidomych 

Polski Związek Niewidomych (PZN) zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich 
społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, 
zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw 
obywatelskich. Reprezentuje swych członków (około 60 tysięcy osób) wobec organów naczelnych 
państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Działania, 
które realizuje to przede wszystkim:

 ─ prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej, 
 ─  organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej, 

sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
 ─  wydawanie czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym 

drukiem i na innych nośnikach informacji,
 ─  prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii 

zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek, 
 ─  prowadzenie szkoleń osób i instytucji działających na rzecz niewidomych, a także rodziców 

i opiekunów niewidomych,
 ─ inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych,
 ─  inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia 

i potrzeb niewidomych.
PZN w dotychczasowej działalności realizował projekty nawiązujące do działań 

podejmowanych w trakcie realizacji projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami 
uwarunkowanymi Genetycznie”:

•  „Partnerstwo na rzecz zwiększenia dostępności rynku pracy dla osób niewidomych” 
realizowane wspólnie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Agencją Handisoft 
z Krakowa, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Badań Marketingowych 
i Społecznych VRG Strategia, Fundacją na rzecz Dzieci Niewidomych i Niedowidzących,

• „Asystent” – szkolenie asystentów zawodowych osób niewidomych i słabowidzących
• Szwecja Polskim Niewidomym – projekt wymian i staży,
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• „Zawód asystenta technologicznego dla osób z dysfunkcją wzroku”,
•  „Młodzież w Działaniu” – aktywizacja społeczna i zawodowa młodych osób poprzez 

wolontariat,
• „Wsparcie niewidomych na rynku pracy I, II, III”.
Poza wyżej wymienionymi projektami, PZN realizował działania związane z wypracowy-

waniem systemowych, kompleksowych rozwiązań dotyczących kilku grup osób niewidomych 
z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, między innymi dotyczyły one: osób 
głuchoniewidomych, niewidomych z zespołem Marfana, niewidomych z powodu schorzeń 
siatkówki. Działania te polegały na: a) ilościowym zdiagnozowaniu grupy osób, b) poznaniu 
specyfiki ich potrzeb i możliwości, c) nawiązaniu współpracy ze specjalistami i czołowymi 
placówkami (klinikami, uczelniami), d) wypracowaniu pilotażowych form pomocy i określenie 
możliwości kompleksowego zajęcia się osobami z danymi schorzeniami. Dzięki takim działaniom 
powstały, przy współpracy PZN, trzy odrębne stowarzyszenia: 

1. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w 1991 roku.
2. Stowarzyszenie Marfana (obecnie Marfan Polska) w 1996 roku.
3. Polskie Stowarzyszenie Retinitis Pigmentosa (obecnie Retina AMD Polska) w 1998 roku. 
PZN nadal współpracuje z powyższymi Stowarzyszeniami, a ich podopieczni są nadal 

członkami PZN. Każde z wymienionych Stowarzyszeń prowadzi działalność na rzecz określonej 
grupy osób, natomiast PZN obejmuje wsparciem wszystkie wyżej wymienione grupy, świadcząc 
bardzo różnorodną i kompleksową pomoc. Kadrę PZN stanowią pracownicy merytoryczni, 
finansowo-księgowi i administracyjni. Kadra merytoryczna posiada zazwyczaj wykształcenie 
wyższe. Kilku pracowników zdobyło wykształcenie w zakresie zarządzania projektami, a wielu 
pracowników ma ukończone studia kierunkowe (tyflopedagogika) lub specjalistyczne kursy 
czy szkolenia pozwalające na pracę z osobami z uszkodzonym wzrokiem. PZN jest członkiem 
Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych.

13.2.  Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby 
Rzadkie „ArsVivendi” 

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „ArsVivendi” 
(AV) to ogólnopolska organizacja świadcząca kompleksową pomoc chorym na fenyloketonurię 
i rzadkie genetyczne choroby metaboliczne oraz ich rodzinom. Celem Stowarzyszenia jest 
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wszechstronna pomoc chorym na fenyloketonurię i rzadkie genetyczne choroby metaboliczne, 
a także pomoc ich rodzinom oraz działalność pożytku publicznego mająca na względzie cele 
społeczne odnoszące się do potrzeb, interesów i zainteresowań szerszego kręgu osób, niż 
założyciele i członkowie. Swoje główne cele AV realizuje poprzez następujące działania:

 ─  świadczenie pomocy dzieciom, rodzinom i grupom dotkniętym problemami związanymi 
z fenyloketonurią i rzadkimi chorobami metabolicznymi,

 ─ wspieranie chorych i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych,
 ─  nawiązywanie kontaktów z ośrodkami leczenia w kraju i za granicą celem upowszechnienia 

najnowszych metod i sposobów leczenia; umożliwianie leczenia dzieci w tych ośrodkach,
 ─  organizowanie wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży chorych na fenyloketo-

nurię i rzadkie genetyczne choroby metaboliczne,
 ─  pozyskiwanie w kraju i za granicą oraz bezpłatna dystrybucja żywności niskobiałkowej 

(nierefundowanej przez NFZ) niezbędnej do utrzymania prawidłowej diety podczas leczenia,
 ─  prowadzenie działalności naukowo-badawczej i rozwojowej w zakresie leczenia 

i zapobiegania skutkom fenyloketonurii i rzadkich chorób metabolicznych,
 ─  prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i wydawniczej (konferencje, sympozja, 

warsztaty, szkolenia itp.),
 ─  współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w organizowaniu 

kompleksowej pomocy chorym, pomoc w zatrudnieniu,
 ─  organizowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, chorych 

na fenyloketonurię i rzadkie genetyczne choroby metaboliczne,
 ─ opiniowanie aktów prawnych i pomoc prawna,
 ─ gromadzenie funduszy i wszelka inna działalność zmierzająca do realizacji celów stowarzyszenia.

Oprócz pomocy indywidualnym chorym, AV stara się wpływać na systemowe zmiany 
mające na celu budowę pozycji pacjenta, jako podstawowego beneficjenta systemu ochrony 
zdrowia. Stowarzyszenie liczy ponad 600 członków, pomagając chorym leczonym we wszystkich 
ośrodkach leczenia z rejonu całego kraju. Stowarzyszenie zarejestrowane w roku 2000, a od roku 
2005 AV posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie AV jest członkiem Krajowego Forum ORPHAN, Federacji Pacjentów Polskich 
(FPP), Europejskiego Stowarzyszenia EU PKU oraz EURORDIS (ang. The European Organisation for 
Rare Diseases).
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