Raport podsumowuj¹cy dzia³alnoœæ
Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób
Niepe³nosprawnych Intelektualnie

ISBN 978-83-60105-61-0

Sk³ad i ³amanie: Przedsiêbiorstwo Poligraficzne POLDRUK Racibórz

PUBLIKACJA BEZP£ATNA

Warszawa 2008

SPIS TREŒCI
Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Rozdzia³ I. Zmiana paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ - z podopiecznego na pe³noprawnego i niezale¿nego uczestnika ¿ycia
spo³ecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Rozdzia³ II. Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ a system poradnictwa zawodowego i poœrednictwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

ROZDZIA£ III. Koncepcja Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ jako ogniwa w systemie aktywizacji
zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ . . . . . . . . .

22

Rozdzia³ IV. Struktura Centrum DZWONI – opis funkcjonowania . . . . . . . . . . . .

27

1.

Ogólna charakterystyka projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2.

Charakterystyka beneficjentów Centrum DZWONI . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

3.

Rekrutacja beneficjentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

4.

Opis funkcjonowania Centrum DZWONI – dynamiczna analiza . . . . . . . . . .

32

4.1. Struktura zatrudnienia kadry merytorycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

4.2. Narzêdzia pomocne w ocenie sytuacji osób niepe³nosprawnych intelektualnie na
ka¿dym etapie aktywizacji zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

4.3. Kluczowe etapy w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

4.3.1. Ocena wstêpna kandydata do zatrudnienia i stworzenie Indywidualnego Planu Dzia³ania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

4.3.2. Poœrednictwo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

5.

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Rozdzia³ V. Rola rodziny w procesie aktywizacji zawodowej osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

1.

Wp³yw rodziny na rekrutacjê osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ . . . . . .

47

2.

Przep³yw informacji o ofercie Centrum DZWONI . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

3.

Obawy i oczekiwania rodziców beneficjentów Centrum DZWONI . . . . . . . . .

49

Raport podsumowuj¹cy dzia³alnoœæ Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie

-3-

4.

Kontakty rodziców z pracownikami Centrum DZWONI . . . . . . . . . . . . . .

50

5.

Oferta Centrum DZWONI skierowana do rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

6.

Dzia³alnoœæ Centrum DZWONI w oczach rodziców oraz ich oczekiwania na przysz³oœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Postawy rodziców utrudniaj¹ce aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³nosprawnych
intelektualnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Rozdzia³ VI. Wspó³praca Centrum DZWONI z pracodawcami z otwartego rynku pracy .

60

1.

Analiza rynku pracy na terenach dzia³alnoœci Centrum DZWONI . . . . . . . . . .

60

1.1. Charakterystyka lokalnych rynków pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

1.2. Struktura zatrudnienia osób niepe³nosprawnych intelektualnie na rynku pracy . . .

61

2.

Wspó³praca Centrum DZWONI z pracodawcami – analiza wyników badañ . . . . .

64

2.1. Struktura przedsiêbiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

2.2. Kontakty pracowników Centrum DZWONI z pracodawcami . . . . . . . . . . . .

65

2.3. Formy pomocy oferowane pracodawcom przez Centrum DZWONI . . . . . . . . .

66

3.

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Rozdzia³ VII. Rekomendacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

7.
8.

Raport podsumowuj¹cy dzia³alnoœæ Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie

-4-

WSTÊP

Motto:
„Do tego, kto pracuje mówi siê: proszê Pana”
„Gdy idê do pracy to ¿ycie ma sens”
„Gdyby nie praca cz³owiek nie wiedzia³by, ¿e jest czas wolny”
(Wypowiedzi osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹)

Motto stanowi¹ trzy wypowiedzi selfadwokatów wyg³oszone w czasie miêdzynarodowych konferencji poœwiêconych jakoœci ¿ycia ludzi niepe³nosprawnych w ró¿nych krajach Europy. Osoby te
mia³y szczêœcie pracowaæ i znaleŸæ siê w roli pracowników wœród innych zatrudnionych zaœ intuicyjnie sformu³owane przez nich myœli wskazuj¹, jak g³êboko prze¿ywana by³a przez nie wartoœæ
pracy i jej spo³eczne znaczenie.
Z doœwiadczeñ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym, które
jest organizacj¹ rodziców istniej¹c¹ od 45 lat wynika, ¿e efekty wysi³ków rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych i wspieraj¹cych, a tak¿e opiekuñczych podejmowanych w ci¹gu dzieciêcego i m³odzieñczego ¿ycia osób niepe³nosprawnych, w pe³nym tego s³owa
znaczeniu sprawdzaj¹ siê w chwili, gdy podjêcie pracy staje siê kolejnym etapem ¿ycia i g³ównym
celem zabiegów. Niemo¿noœæ znalezienia pracy w du¿ym stopniu niweczy wieloletnie starania o
poprawê rozwoju i pomyœlne funkcjonowanie spo³eczne.
PSOUU konsekwentnie tworzy przyczó³ki systemu s³u¿b wspieraj¹cych uczestnictwo osób z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w aktywnym, szczêœliwym ¿yciu. Oddaj¹c do Pañstwa r¹k relacje z ostatniej inicjatywy, której pomys³ zrodzi³ siê z analizy przyczyn braku mo¿liwoœci wchodzenia na rynek pracy przez m³odych doros³ych niepe³nosprawnych, absolwentów szkó³ i uczestników warsztatów terapii zajêciowej mamy nadziejê, ¿e wesprze ona nowe dzia³ania i przyczyni siê
do zmiany myœlenia o mo¿liwoœciach pracy osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
Koncepcja nowej inicjatywy o nazwie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób
Niepe³nosprawnych w skrócie Centrum DZWONI lokuje je pomiêdzy placówkami pobytu z ró¿nymi programami dziennymi, z zapewnion¹ opiek¹, a pracodawc¹, prac¹ i œrodowiskiem pracy.
Zak³ada kompleksowoœæ, wielodyscyplinowoœæ i ci¹g³oœæ us³ug poœrednictwa pracy i wspierania
w pracy osób, które maj¹ szczególne trudnoœci w wejœciu i utrzymaniu siê w pracy, ale s¹ do tego
zdolne.
Centrum DZWONI wype³nia lukê, jest niezbêdnym pomostem pomiêdzy dwoma œwiatami, których po³¹czenie dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ okazuje siê nieosi¹galne bez pomo-
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cy i wsparcia. Wypracowaniem takiej struktury poœwiêcony by³ projekt Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI), realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Dzia³anie 1.4 pod
nadzorem Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Krystyna Mrugalska
Prezes Honorowy
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym
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ROZDZIA£ I

Zmiana paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
– z podopiecznego na pe³nosprawnego i niezale¿nego uczestnika ¿ycia spo³ecznego
Autor: Prof. dr hab. Anna Firkowska – Mankiewicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Celem referatu jest przedstawienie zmian w sposobie postrzegania i traktowania osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na przestrzeni ostatniego pó³wiecza. Analiza dotyczy g³ownie krajów
Europy Zachodniej, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.
Punktem wyjœcia jest spostrze¿enie, ¿e obraz osób niepe³nosprawnych intelektualnie i przekonania na temat tego, kim s¹, co potrafi¹, co im siê od spo³eczeñstwa nale¿y i jakie przys³uguj¹ im
prawa, uzale¿nione s¹ w wielkiej mierze od czynników historycznych i spo³eczno-kulturowych –
czyli od fazy rozwoju ludzkiej cywilizacji: wiedzy, technologii i dominuj¹cych w niej wartoœci.
I tak np. w Sparcie, gdzie dominowa³ kult doskona³oœci i sprawnoœci fizycznej - dzieci u³omne
i upoœledzone zrzucano ze ska³y; wœród “prymitywnych” jakoby ludów indiañskich ludzi upoœledzonych i chorych psychicznie traktowano z szacunkiem i podziwem. W czasach nam wspó³czesnych chroni siê wprawdzie na ogó³ osoby kalekie i ró¿norako niepe³nosprawne - ale z przyznawaniem im pe³ni cz³owieczeñstwa i wszystkich przys³uguj¹cych innym ludziom praw nie zawsze jest
najlepiej.
W moim wyst¹pieniu chcia³abym scharakteryzowaæ nieco dok³adniej stosunek do osób niepe³nosprawnych intelektualnie dominuj¹cy na przestrzeni minionych kilkudziesiêciu lat w krajach
naszego krêgu cywilizacyjnego. Opis ten dotyczyæ bêdzie g³ównie tych krajów zachodnich, w których ewolucja pogl¹dów i postaw wobec osób niepe³nosprawnych posz³a najdalej. Oto, jak rysuj¹
siê trzy fazy procesu zmiany paradygmatu - czyli modelu postrzegania i traktowania osób niepe³nosprawnych intelektualnie: poczynaj¹c od modelu medycznego, propaguj¹cego w sferze s³u¿b
dla tych osób opiekê w zamkniêtych instytucjach o charakterze totalnym, poprzez model rozwojowy, czy konsumencki - oznaczaj¹cy zmierzch ery instytucji i zastêpowanie ich s³u¿bami œrodowiskowymi – a koñcz¹c na modelu obywatelskim, opartym na idei praw cz³owieka i propaguj¹cym
pe³ne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym.
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Tabela 1. Zmiana paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
Era instytucjonalizmu

Era
de -instytucjonalizmu

Era uczestnictwa

Typ modelu

Model
instytucjonalny

Model rozwojowy,
rehabilitacyjny,
konsumencki

Model obywatelski
– indywidualnego
wspierania

Kto jest w centrum
uwagi?

Pacjent

Klient – konsument

Obywatel - cz³onek
spo³ecznoœci

Miejsce pobytu

Zak³ad

Hostel
Szko³a specjalna
Warsztat terapii

Dom rodzinny
Publiczna szko³a
Zak³ad pracy

Na czym polega
pomoc?

Sprawowanie opieki

Realizacja programu

Indywidualne
wspieranie

Kto kontroluje
realizacjê programu?

Profesjonalista
– zwykle lekarz

Interdyscyplinarny
zespó³

Sama jednostka

Co jest priorytetem?

Podstawowe potrzeby

Rozwijanie sprawnoœci,
kontrola zachowania

Samostanowienie
i relacje z innymi

Co jest celem?

Opieka i / lub leczenie

Zmiana zachowania
jednostki

Zmiana postaw
spo³ecznych
i œrodowiska

Era instytucjonalizmu
Dominuj¹ce do koñca lat 60-tych i jedyne w zasadzie formy opieki nad osobami niepe³nosprawnymi intelektualnie - to zamkniête instytucje totalne: szpitale psychiatryczne oraz pañstwowe i
prywatne zak³ady opiekuñcze, oparte na modelu medycznym. W modelu tym przedmiotem (a nie
podmiotem) zabiegów by³ pacjent, traktowany nie jako cz³owiek, ale jako „przypadek” - bez szans
i mo¿liwoœci rozwojowych. Pacjentowi temu personel, g³ównie medyczny, oferowa³ niemal wy³¹cznie standardow¹ i rutynow¹ opiekê - i w zasadzie nic wiêcej. Podstawowym priorytetem realizowanym w zak³adzie by³o zaspokojenie potrzeb bytowych oraz opieka i leczenie, rozumiane g³ównie
jako podawanie leków.
Osoby z upoœledzeniem umys³owym, chc¹c uzyskaæ d³ugofalow¹, finansowan¹ przez pañstwo
pomoc, musia³y opuœciæ dom rodzinny i zamieszkaæ w zak³adzie - poddaj¹c siê jego wszelkim
rygorom.
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Kiedy w latach 60-tych pojawi³y siê, zainicjowane w Skandynawii, idee normalizacji i integracji - totalne instytucje opiekuñcze zaczê³y byæ coraz ostrzej krytykowane, a model medyczny zacz¹³
stopniowo, w po³owie lat 70-tych, ustêpowaæ miejsca modelowi rozwojowemu, czy inaczej - konsumenckiemu. Tak wiêc erê instytucjonalizacji, zale¿noœci i segregacji, w której chodzi³o o to, by
oddzieliæ ludzi uznanych za chorych i niepe³nowartoœciowych od reszty spo³eczeñstwa, zaczê³a
stopniowo zastêpowaæ era de-instytucjonalizacji.
Era de-instytucjonalizacji
Jakie by³y g³ówne cechy ery de-instytucjonalizacji i jakie przyœwieca³y jej idee? Otó¿ nowy
model - rozwojowy - opiera³ siê na zasadzie, ¿e wszyscy ludzie, niezale¿nie od g³êbokoœci upoœledzenia, mog¹ siê uczyæ i rozwijaæ. Zasada ta wcielana by³a w ¿ycie poprzez tworzenie skomplikowanych technik nauczania i usprawniania, których celem by³a pomoc w nabywaniu przez upoœledzonych ró¿nych umiejêtnoœci i sprawnoœci. Wykorzystywano przy tym g³ównie zdobycze behawioryzmu - nurtu w psychologii, zak³adaj¹cego, ¿e dziêki stosowaniu odpowiednich wzmocnieñ
(nagród lub kar) mo¿na zmieniaæ i kszta³towaæ ludzkie zachowania (metoda modyfikacji zachowañ). Podejœcie to - niezale¿nie od pewnych póŸniejszych nadu¿yæ - wp³ynê³o na radykaln¹ zmianê w ¿yciu wielu ludzi, nawet g³êboko upoœledzonych - poniewa¿ da³o nauczycielom, wychowawcom i opiekunom instrumenty, przy pomocy których mogli kszta³towaæ, modyfikowaæ i kontrolowaæ, tzn. panowaæ nad ró¿nymi zachowaniami swoich podopiecznych. Tak wiêc pocz¹tek ery deinstytucjonalizacji naznaczony by³ wielkim optymizmem.
Optymizm ten doprowadzi³ w USA do zamykania wielu du¿ych zak³adów opiekuñczych i zastêpowania ich mniejszymi placówkami œrodowiskowymi - dziennymi centrami aktywnoœci, domami grupowymi, warsztatami terapii zajêciowej, itp. W modelu rozwojowym przedmiotem zabiegów by³ ju¿ nie pacjent (jak w modelu medycznym), a klient, który nie mieszka³ ju¿ w instytucji
totalnej, ale w ma³ym, kilku lub najwy¿ej kilkunastoosobowym domu grupowym czy hostelu, i
któremu - obok opieki - aplikowany by³ przez zespó³ profesjonalistów skomplikowany program
terapii i æwiczeñ, maj¹cych na celu nauczenie go ró¿nych sprawnoœci i wyeliminowanie niepo¿¹danych zachowañ. Programom tym przyœwieca³a nadzieja, ¿e gdy klient nauczy siê nowych zachowañ - bêdzie go mo¿na np. przesun¹æ do jeszcze mniejszego hostelu, czy domu grupowego. Powtarzano wiêc w jakiejœ mierze b³êdy poprzedniego modelu - bo i tu cz³owiek rehabilitowany by³ w
oderwaniu od swego naturalnego, rzeczywistego œrodowiska, czêsto bez zwracania uwagi na jego
w³asne preferencje, czy potrzeby tego¿ œrodowiska. Tak wiêc to, co pocz¹tkowo by³o innowacyjne
i stymuluj¹ce - stopniowo stawa³o siê ponownie zrutynizowanym schematem postêpowania, zestawem sztywnych zasad i standardowych praktyk.
Co wiêcej, w krajach, w których zlikwidowano du¿e zak³ady opiekuñcze, stawa³o siê coraz
bardziej jasne, ¿e wysoko wyspecjalizowany model ma³ych placówek œrodowiskowych, tworzonych w latach 70-tych i 80-tych, nie nad¹¿a za rosn¹cymi potrzebami. Ponadto ocena osi¹gniêæ
tego systemu s³u¿b wykazywa³a, i¿ dystans pomiêdzy wizj¹ integracji, a rzeczywistym ¿yciem
ludzi jest nadal du¿y. W badaniach z roku 1990 prowadzonych w USA stwierdzono, ¿e jedynie w
niewielu przypadkach ma miejsce prawdziwa integracja, czyli autentyczne zwi¹zki miêdzy ludŸmi
i uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym. Przyk³adowo, 60% ankietowanych osób niepe³nosprawnych
stwierdzi³o, ¿e czuj¹ siê samotni (w populacji ogólnej stwierdzeñ takich by³o tylko 15%).
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Pojawi³y siê tak¿e coraz wiêksze obawy co do przysz³oœci wielu programów i s³u¿b œrodowiskowych. Ze wzglêdu na ciêcia finansowe wielu upoœledzonych musia³o wróciæ do zak³adów, bo
koszty utrzymania ma³ych placówek w otwartym œrodowisku okaza³y siê zbyt du¿e, a programy
reedukacyjne i rehabilitacyjne uznano za zbyt kosztowne. Tak wiêc olbrzymie laboratorium, jakim
okaza³a siê Ameryka w zakresie rozwoju s³u¿b w otwartym œrodowisku, uwidoczni³o wyraŸnie
pu³apki i niedostatki ery de-instytucjonalizacji. Jak stwierdzili w 1992 roku fachowcy, zajmuj¹cy
siê analiz¹ jakoœci istniej¹cych s³u¿b: „po dwóch dekadach doœwiadczeñ jest jasne, ¿e poœwiêcono
zbyt wiele czasu zachêcaj¹c ludzi do szukania paproci w lesie, podczas gdy z pola widzenia znikn¹³
ca³y las. Latami koncentrowano siê na tym, by nauczyæ kogoœ wi¹zania sznurowade³, zamiast kupiæ
mu buty na rzepy i pozwoliæ mu po prostu ¿yæ”.
Ta gorzka ocena uzmys³awia wyraŸnie, ¿e pocz¹tkowy optymizm i idealizm ery de-instytucjonalizacji uton¹³ w niewolniczym przywi¹zaniu do profesjonalnych us³ug i wyspecjalizowanych
programów. Okaza³o siê, ¿e otoczenie ludzi profesjonalistami odgrodzi³o ich od przyjació³, rodziny i spo³ecznoœci, ¿e uczenie ró¿nych sprawnoœci bez zastanowienia siê, czy te sprawnoœci maj¹
sens we wspó³czesnym œwiecie, pozbawi³o ich szansy i umiejêtnoœci sprawowania kontroli nad
w³asnym ¿yciem.
Era uczestnictwa
Kolejna zmiana paradygmatu, przed któr¹ ju¿ stanê³y spo³eczeñstwa zachodnie - i przed któr¹,
rzecz jasna, stoimy i my (z t¹ ró¿nic¹, ¿e mamy szanse na unikniêcie wielu rozczarowañ zwi¹zanych z er¹ de-instytucjonalizacji - bowiem era ta nie zapanowa³a jeszcze na dobre w krajach na
naszym szczeblu rozwoju) polega wiêc na poprawie jakoœci ¿ycia i autentycznym w³¹czaniu
ludzi niepe³nosprawnych intelektualnie w ¿ycie spo³ecznoœci.
Zamiast wiêc myœleæ o tym, by konstruowaæ specjalne programy i aplikowaæ je w specjalnie
zaplanowanych placówkach - powinno siê wspieraæ ludzi tam, gdzie mieszkaj¹. Zamiast koncentrowaæ siê na przystosowywaniu jednostki do œrodowiska - nale¿y siê zastanawiaæ, jak przystosowywaæ to œrodowisko do jej potrzeb. Zamiast dopasowywaæ ludzi do specjalnych programów
œrodowiskowych - trzeba tworzyæ sieæ formalnych i nieformalnych grup wsparcia, których osoba
niepe³nosprawna potrzebuje, by skuteczniej radziæ sobie z wymaganiami codziennego ¿ycia.
W centrum zainteresowania w koncepcji indywidualnego wspierania - idei wiod¹cej w nowej
erze uczestnictwa - znajduje siê ju¿ nie pacjent i nie klient, ale obywatel. Miejscem, w którym
mieszka i w którym potrzebuje wsparcia jest nie zak³ad, czy specjalna placówka, umieszczona
choæby i w otwartym œrodowisku - ale w³asny dom, szko³a w s¹siedztwie i pobliski zak³ad pracy.
Model pomocy nie jest modelem medycznym, czy rozwojowym - ale modelem indywidualnego,
dopasowanego do konkretnych potrzeb wsparcia. Kontrolê nad decyzjami dotycz¹cymi osoby
niepe³nosprawnej sprawuje nie lekarz, czy interdyscyplinarny zespó³ - ale ona sama (ewentualnie z
pomoc¹), a celem priorytetowym nie jest wy³¹cznie zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych jednostki i zmiana jej zachowania - ale samostanowienie i kontakty z innymi oraz zmiana
œrodowiska i panuj¹cych w nim postaw.
Tak wiêc kluczowymi elementami w nowym wy³aniaj¹cym siê paradygmacie s¹:
1) pe³ne uczestnictwo w ¿yciu rodzinnym i w ¿yciu spo³ecznoœci;
2) wiêzi miêdzyludzkie;
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3) funkcjonalne i zindywidualizowane programy;
4) elastyczne i zindywidualizowane formy wsparcia.
ad 1) Œrodowisko lokalne i rodzina
Miejscem, gdzie ludzie powinni i maj¹ prawo ¿yæ, jest spo³ecznoœæ i œrodowisko lokalne - mówi¹
o tym wyraŸnie Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepe³nosprawnych. Zadaniem
praktyków - np. asystentów socjalnych, czy osób œwiadcz¹cych us³ugi socjalne - jest pomoc w
usuwaniu barier oddzielaj¹cych osobê niepe³nosprawn¹ od uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym jej
œrodowiska. Kiedy siê przyjmie tak¹ perspektywê - nie ma ju¿ sensu mówienie o alternatywnych
s³u¿bach œrodowiskowych, czy placówkach w otwartym œrodowisku. Nie ma bowiem alternatywy
wobec œrodowiska - po prostu cz³owiek w nim jest - a nie w jakichœ formach obocznych.
Podobnie jest z rodzin¹ - cz³owiek ma prawo w niej ¿yæ, a nie byæ z niej wyrywany i przenoszony do wyspecjalizowanych placówek. Jest to szczególnie wa¿ne w odniesieniu do dzieci, których
nie wolno pozbawiaæ doœwiadczeñ wzrastania w rodzinie i nara¿aæ na zerwanie wiêzi rodzinnych.
ad 2) Wiêzi miêdzyludzkie
Fizyczna integracja ze œrodowiskiem - np. zamieszkanie w normalnym mieszkaniu - to nie wszystko. Byæ czêœci¹ spo³ecznoœci oznacza, ¿e jednostka ma trwa³e zwi¹zki z innymi ludŸmi - nie tylko
z tymi, którzy s¹ za to op³acani. Prawdziwe przyjaŸnie staj¹ siê naturalnym systemem wsparcia,
³agodz¹cym drobne problemy i zapobiegaj¹cym powstawaniu wiêkszych. Wiêkszoœæ ludzi ma takie naturalne systemy wsparcia, ale osoby, które by³y przez ca³e lata w zak³adach - na ogó³ je
potraci³y. Zrozumia³e, ¿e znalezienie sposobów i metod nawi¹zywania kontaktów miêdzyludzkich
stanowi wielkie wyzwanie. Profesjonaliœci nie wypracowali takich metod - i mo¿e lepiej ¿eby siê
tym nie zajmowali, by nie sta³o siê to now¹, zrutynizowan¹ terapi¹ przez przyjaŸñ. Lepiej zostawiæ
to wyczuciu i intuicji osób wspieraj¹cych na co dzieñ osoby niepe³nosprawne - np. wolontariuszy.
ad 3) Funkcjonalne programowanie i indywidualizacja
Podejœcie funkcjonalne koncentruje siê na rozwijaniu sprawnoœci, które s¹ potrzebne danej jednostce w jej konkretnej sytuacji ¿yciowej. Chodzi o zrozumienie, jakie kolejne etapy czy sytuacje
powinny byæ aran¿owane - by pomóc cz³owiekowi zyskiwaæ stopniowo kontrolê nad swoim codziennym ¿yciem. Te zabiegi i formy pomocy mog¹ mieæ ró¿ny charakter - czasem tylko mechaniczny, gdy potrzebny jest aparat s³uchowy, czy aparat do sprawniejszego komunikowania siê z
otoczeniem, a czasem bardziej z³o¿ony - gdy potrzebny jest np. osobisty asystent. W funkcjonalnym programowaniu nie lekcewa¿y siê potrzeby uczenia siê - ale ocenia siê potrzebê zdobycia
danej sprawnoœci pod k¹tem tego, czy sprawnoœæ ta umo¿liwi jednostce zaistnienie w œrodowisku
i wp³ynie na lepsz¹ integracjê.
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ad 4) Elastyczne i zindywidualizowane wspieranie
Przy elastycznym i zindywidualizowanym systemie wspierania nawet g³êboko upoœledzeni mog¹
znacznie pe³niej uczestniczyæ w ró¿nych sferach ¿ycia spo³ecznego. Elastyczny system wspierania
- zarówno w indywidualnym mieszkalnictwie, jak i w pracy czy rozrywce - pomaga niepe³nosprawnym dokonywaæ w³asnych wyborów i sprawowaæ kontrolê nad swym ¿yciem.
Wspomagane mieszkalnictwo oznacza, ¿e ludzie mieszkaj¹ tam, gdzie chc¹, z kim chc¹, i tak
d³ugo, jak maj¹ na to ochotê. W krajach zachodnich istnieje wiele takich programów. Opieraj¹ siê
one na op³acanym personelu (który b¹dŸ mieszka z niepe³nosprawnymi, b¹dŸ jest na wezwanie
telefoniczne) oraz na kolegach, przyjacio³ach i s¹siadach, a tak¿e na osobistych asystentach. Nawet
osoby g³êbiej upoœledzone i ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami, o których dawniej nigdy by
nie pomyœlano, ¿e mog¹ mieszkaæ poza zak³adem, czy placówk¹ opiekuñcz¹ - mieszkaj¹ w normalnych domach i mieszkaniach. Przyk³ady te pokazuj¹, ¿e mo¿na wspieraæ ludzi w sposób, który
jest bli¿szy ideom normalizacji i który daje szansê na samostanowienie, dokonywanie wyborów i
autentyczne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym - a wiêc daje szansê na niezale¿noœæ.
Jakie s¹ implikacje zaprezentowanych zmian id¹cych w kierunku umo¿liwienia osobom niepe³nosprawnym prawdziwego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym? Implikacje te s¹ bardzo powa¿ne i
dotycz¹ przede wszystkim zmian w relacji w³adzy miêdzy dotychczasowymi “dostarczycielami”
s³u¿b i us³ug, a osob¹ niepe³nosprawn¹ i jej rodzin¹. Osoba ta staje siê bowiem podmiotem, a nie,
jak dot¹d, przedmiotem zabiegów, a sukcesem ca³ego przedsiêwziêcia jest poprawa jakoœci jej
¿ycia, a nie podporz¹dkowanie odgórnemu programowi. Oznacza to zniesienie hegemonii, czyli
panowania profesjonalistów, organizatorów s³u¿b i us³ug oraz personelu nad ¿yciem osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
I to jest w³aœnie powód, dla którego zmiany te odbierane s¹ przez wielu z nich jako zagra¿aj¹ce
ich dotychczasowej pozycji. Tymczasem trzeba zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e zmiana postaw w
kierunku bardziej otwartych, elastycznych i odbiurokratyzowanych jest procesem, od którego nie
ma odwrotu. Personel musi nabyæ szereg nowych kwalifikacji i umiejêtnoœci - m.in. umiejêtnoœæ
szukania mocnych stron w ludziach niepe³nosprawnych, a nie koncentrowania siê na ich s³aboœciach oraz umiejêtnoœæ s³uchania, ustêpowania oraz wspomagania dzia³añ i decyzji podejmowanych przez same osoby niepe³nosprawne. Generalnie wiêc rola personelu powinna polegaæ na u³atwianiu dzia³ania i aktywnoœci osobom niepe³nosprawnym - a nie, jak to by³o dot¹d, na ich ocenianiu, przepisywaniu kuracji i totalnej kontroli.
I wreszcie implikacje dla ca³ego systemu s³u¿b. Musz¹ nast¹piæ zmiany w polityce, finansowaniu i strukturze s³u¿b tak, by sta³y siê one s³u¿bami wspieraj¹cymi. Wymaga to m.in.:
- systemu szkoleñ informuj¹cych na czym polega nowy paradygmat wspierania,
- zmian w sposobach oceny jakoœci s³u¿b - pod k¹tem potrzeb u¿ytkownika i tego, jak¹ jakoœæ ¿ycia s³u¿by te oferuj¹,
- umiejêtnoœci w³¹czania osób niepe³nosprawnych i ich rodzin oraz korzystania z ich doœwiadczeñ w procesie rehabilitacji,
- wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi agendami szczebla lokalnego - by zapewniæ szerszy wachlarz ró¿norodnych us³ug,
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- stopniowego wycofywania siê ze starego segregacyjnego systemu s³u¿b poprzez zmiany
legislacyjne, a wiêc zmianê ustaw i rozporz¹dzeñ, które go wspiera³y,
- elastycznego mechanizmu finansowania, który umo¿liwi indywidualny dobór potrzebnych
s³u¿b i us³ug (np. dziêki koncepcji bud¿etów indywidualnych) itp., itd.
Czego potrzeba do promocji modelu uczestnictwa/w³¹czania?
- odpowiednie rozwi¹zania legislacyjne, gwarantuj¹ce osobom niepe³nosprawnym takie same
prawa jakie przys³uguj¹ wszystkim innym obywatelom oraz wola polityczna, by rozwi¹zania te by³y respektowane;
- odpowiedni system wsparcia umo¿liwiaj¹cy realizacjê tych praw;
- takie ukszta³towanie wiedzy, œwiadomoœci i postaw spo³ecznych, by niepe³nosprawnoœæ
traktowana by³a jako uniwersalne ludzkie doœwiadczenie, a osoby niepe³nosprawne - jako
równoprawni obywatele.
Przy tak sformu³owanych warunkach ³atwo dostrzec, ¿e o ile gwarancje prawne w zasadzie
istniej¹ (gorzej z wol¹ polityczn¹ na szczeblu centralnym i lokalnym), to realizacja warunku drugiego i trzeciego jest jeszcze bardzo odleg³a. Chcia³abym skoncentrowaæ siê zw³aszcza na warunku ostatnim - a wiêc na wiedzy, œwiadomoœci, postawach spo³ecznych wobec niepe³nosprawnoœci
w ogóle, a wobec niepe³nosprawnoœci intelektualnej w szczególnoœci.
Generalnie, ci¹gle jeszcze w spo³eczeñstwie polskim poziom wiedzy na temat ró¿nych form i
przyczyn niepe³nosprawnoœci jest niski - co powoduje, ¿e ludzie kieruj¹ siê w tym wzglêdzie g³ównie b³êdnymi i krzywdz¹cymi stereotypami. Z badañ wynika m.in., ¿e:
- prawie co pi¹ty doros³y cz³owiek nie tylko nie utrzymuje ¿adnych kontaktów z osobami
niepe³nosprawnymi, ale nawet nie zna takich osób „z widzenia” (Ostrowska, Sikorska 1996,
s. 162);
- co siódmy uwa¿a, ¿e kalectwo jest kar¹ za grzechy w³asne, b¹dŸ rodziców;
- ponad 60% wyra¿a przekonanie, ¿e wiêkszoœæ niepe³nosprawnych jest ciê¿arem dla swoich
bliskich - a wiêc i dla spo³eczeñstwa;
- dominuj¹ opinie akcentuj¹ce s³aboœci i ograniczenia osób niepe³nosprawnych, opisuj¹ce
ich jako ludzi s³abych, lêkliwych, samotnych, wycofuj¹cych siê, nerwowych i niezadowolonych z ¿ycia;
- najsilniejsze reakcje negatywne budzi w³aœnie upoœledzenie umys³owe i uto¿samiana z nim
czêsto (nies³usznie) choroba psychiczna.
Szczególnie wart podkreœlenia jest fakt, ¿e krzywdz¹ce stereotypy i niechêæ wobec osób niepe³nosprawnych s¹ tym silniejsze, im ni¿szy jest ogólny poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa, im
mniejsza wiedza o niepe³nosprawnoœci oraz im s³absze osobiste doœwiadczenia i kontakty z
osobami niepe³nosprawnymi. Tak wiêc wykszta³cenie sprzyja wiêkszej otwartoœci, lepszemu rozumieniu potrzeb ludzi niepe³nosprawnych oraz zmniejszaniu siê ich izolacji spo³ecznej.
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Trudno siê jednak dziwiæ przeciêtnemu Polakowi, skoro i wœród osób i instytucji przygotowanych w zasadzie do wspierania osób niepe³nosprawnych – a wiêc m.in. lekarzy pierwszego kontaktu, psychologów, nauczycieli czy pracowników pomocy spo³ecznej - nie mówi¹c ju¿ o pracownikach samorz¹dów i decydentach - zarówno stan wiedzy na temat niepe³nosprawnoœci, a zw³aszcza
niepe³nosprawnoœci intelektualnej, jak i obiegowe stereotypy, i opinie dotycz¹ce ich potrzeb, a
szczególnie ich mo¿liwoœci, opieraj¹ siê na dawno zdezaktualizowanych danych oraz na izolacyjnych, segregacyjnych modelach s³u¿b. Takie, naruszaj¹ce prawa cz³owieka stereotypy i modele
musz¹ ulec zmianie, a zadaniem nas wszystkich, a tak¿e organizacji pozarz¹dowych i mediów jest budowanie nowego wizerunku osoby niepe³nosprawnej: osoby pragn¹cej ¿yæ i cieszyæ siê
¿yciem, na przekór w³asnym niepe³nosprawnoœciom, osoby aktywnej, twórczej, odnosz¹cej sukcesy, obdarzaj¹cej uczuciami i ucz¹cej nas wszystkich szacunku dla tajemnicy ludzkiego losu.
Zobowi¹zuj¹ nas do tego zarówno zwyk³a ludzka solidarnoœæ, jak i nowa strategia Wspólnoty
Europejskiej, dotycz¹ca równych szans osób niepe³nosprawnych. Proklamowanie roku 2003 Europejskim Rokiem Niepe³nosprawnych Obywateli, wraz z ca³ym pakietem dzia³añ antydyskryminacyjnych, mia³o na celu „likwidacjê barier, utrudniaj¹cych osobom niepe³nosprawnym dostêp do
wszystkich sfer ¿ycia spo³ecznego oraz stawienie czo³a negatywnym postawom wobec niepe³nosprawnoœci. Propozycja ta ma na celu wsparcie koncepcji przyznania osobom niepe³nosprawnym
pe³nego statusu obywatelskiego” - i tym znamiennym cytatem z Komunikatu Komisji Europejskiej zatytu³owanego „Ku Europie bez barier dla osób niepe³nosprawnych” (2002) chcia³abym zakoñczyæ.
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ROZDZIA£ II

Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ a system poradnictwa zawodowego
i poœrednictwa pracy
Autor: Dr Ewa Wapiennik
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ s¹ pe³noprawnymi cz³onkami spo³eczeñstwa i posiadaj¹ prawo do wykonywania p³atnej pracy.1 Doœwiadczenia wielu krajów pokazuj¹, ¿e s¹ to
czêsto dobrzy pracownicy, o czym œwiadczy zadowolenie pracodawców, i przy odpowiednim wsparciu mog¹ pracowaæ na otwartym rynku pracy.2 Za zatrudnieniem osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przemawiaj¹ tak¿e przes³anki ekonomiczne, choæby takie, ¿e p³ac¹c podatki osoby z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia dochodów bud¿etu, tak jak
reszta spo³eczeñstwa – a nie s¹ obci¹¿eniem dla niego przebywaj¹c w instytucjach opiekuñczych.
Osoby te potrzebuj¹ jednak zwykle odpowiedniego wsparcia i dostosowania w zakresie, który nie
jest potrzebny osobom pe³nosprawnym. Udzielanie takiego wsparcia wymaga innego, bardziej nowoczesnego podejœcia instytucji i organizacji œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie zatrudniania osób
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. W tym celu potrzebny jest nowy sposób myœlenia us³ugodawców – odejœcie od „dopasowania ludzi do pracy”, na rzecz „dopasowania pracy do ludzi”. Zasadnicze znaczenie ma równie¿ dostosowanie metod szkolenia i rodzaju wsparcia do indywidualnych
potrzeb i stylu uczenia siê ka¿dej konkretnej osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Wymusza
to wdra¿anie nowych instrumentów (np. profile zawodowe, plany kariery, nowe metody ewaluacji)
i stosowanie metod szkolenia bardziej odpowiadaj¹cych warunkom spotykanym w pracy (programy zawieraj¹ce sta¿ u pracodawcy lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy). Za niezbêdne
uznaje siê równie¿ udzielanie wsparcia uczestnikom szkoleñ w radzeniu sobie w sytuacjach spo³ecznych w miejscu pracy.3
Czy polski system stwarza takie mo¿liwoœci osobom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹? Na
ile skuteczne s¹ w Polsce us³ugi poradnictwa zawodowego i poœrednictwa pracy w stosunku do tej
grupy osób?

1

Zosta³o to wyraŸnie wyartyku³owane w Karcie Praw Osób Niepe³nosprawnych, która zapewnia prawo osób z
niepe³nosprawnoœci¹ do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykszta³ceniem i mo¿liwoœciami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i poœrednictwa, a gdy niepe³nosprawnoœæ i stan zdrowia
tego wymaga prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepe³nosprawnych.

2

“From disability to ability. A pathway to equal employment of people with intellectual disabilities”, European
Association of Service Providers for Persons with Disabilities, LABOr project, Bruksela 2004.

3

Tam¿e.
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Wspieranie osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w wyborze zawodu i ich przygotowywanie do póŸniejszego zatrudnienia powinno zacz¹æ siê ju¿ w szkole. Zgodnie z ustaw¹ o systemie
oœwiaty system oœwiaty w Polsce powinien zapewniæ m. in.:
- przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kszta³cenia,
- kszta³towanie u uczniów postaw przedsiêbiorczoœci sprzyjaj¹cych aktywnemu uczestnictwu w ¿yciu gospodarczym,
- dostosowywanie kierunków i treœci kszta³cenia do wymogów rynku pracy,
- mo¿liwoœæ uzupe³niania przez osoby doros³e wykszta³cenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.4
W szko³ach gimnazjalnych powinien byæ zorganizowany wewn¹trzszkolny system doradztwa
oraz zajêæ zwi¹zanych z wyborem kierunku kszta³cenia 5. System doradztwa powinien funkcjonowaæ równie¿ w szko³ach zawodowych; przepisy nie nak³adaj¹ ju¿ jednak takiego obowi¹zku na
szko³y specjalne przysposabiaj¹ce do pracy, a okreœlaj¹ jedynie wymóg, by statuty tych szkó³,
podobnie jak szkó³ zawodowych, okreœla³y organizacjê wspó³dzia³ania szko³y z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi oraz innymi instytucjami œwiadcz¹cymi poradnictwo i specjalistyczn¹
pomoc uczniom i rodzicom 6 (szko³y zawodowe i szko³y przysposabiaj¹ce do pracy do dwie najbardziej prawdopodobne opcje kszta³cenia dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ po
zakoñczeniu gimnazjum).
Szko³y i niektóre inne placówki oœwiatowe, w tym placówki kszta³cenia ustawicznego i praktycznego oraz oœrodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, s¹ zobowi¹zane równie¿ do œwiadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która powinna polegaæ m.in. na wspieraniu uczniów
w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kszta³cenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
oraz udzielaniu informacji w tym zakresie, a tak¿e na wspieraniu nauczycieli w organizowaniu
wewn¹trzszkolnego systemu doradztwa oraz zajêæ zwi¹zanych z wyborem kierunku kszta³cenia
i zawodu.7 Obok pedagoga szkolnego i psychologa, w szkole czy placówce oœwiatowej mo¿e byæ
równie¿ zatrudniony doradca zawodowy. Do jego zadañ nale¿y m. in.:
- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kszta³cenia i kariery zawodowej,
- gromadzenie, aktualizacja i udostêpnianie informacji edukacyjnych i zawodowych w³aœciwych dla danego poziomu kszta³cenia,
- wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych Ÿróde³ informacji dotycz¹cych rynku pracy czy instytucji i organizacji wspieraj¹cych funkcjonowanie osób niepe³nosprawnych w ¿yciu codziennym i zawodowym,
4

Art. 1. ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty (Dz. U. z 1991, Nr 95, poz. 425, z póŸn. zm.).

5

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2001, Nr 61, poz. 624, z póŸn. zm.).

6

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2001, Nr 61, poz. 624, z póŸn. zm.).

7

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach (Dz.
U. z 2003, Nr 11, poz. 114).
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- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
- prowadzenie grupowych zajêæ aktywizuj¹cych, przygotowuj¹cych uczniów do œwiadomego planowania kariery i podjêcia roli zawodowej,
- koordynowanie dzia³alnoœci informacyjno-doradczej prowadzonej przez szko³ê,
- wspieranie w dzia³aniach doradczych rodziców i nauczycieli,
- wspó³praca z rad¹ pedagogiczn¹ w zakresie tworzenia i zapewnienia ci¹g³oœci dzia³añ wewn¹trzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji dzia³añ z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szko³y
i programie profilaktyki,
- wspó³praca z instytucjami wspieraj¹cymi wewn¹trzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególnoœci z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami œwiadcz¹cymi poradnictwo i specjalistyczn¹ pomoc uczniom i rodzicom.8
W przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy, planowanie i koordynowanie zadañ realizowanych przez szko³ê w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kszta³cenia i zawodu nale¿y do zadañ pedagoga szkolnego.9 Zadania w zakresie pomocy uczniom w dokonywaniu
wyboru kierunku kszta³cenia, zawodu i planowania kariery realizuj¹ równie¿ publiczne poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Pomimo tych zapisów, obecny system doradztwa edukacyjno-zawodowego w szko³ach uznaje
siê za rozwiniêty w niewystarczaj¹cym stopniu.10 Wed³ug danych Systemu Informacji Oœwiatowej
w 2007 roku ogó³em w kraju w szko³ach i placówkach oœwiatowych zatrudnionych by³o zaledwie
689 doradców zawodowych.11 Dostêp uczniów do informacji zawodowej i s³u¿b doradczych ocenia siê jako niedostateczny, a popyt na te us³ugi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jest
du¿o wiêkszy ni¿ mo¿liwoœci jego zaspokojenia.12 Chocia¿ najczêstsz¹ form¹ pomocy bezpoœredniej œwiadczonej przez poradnie na rzecz uczniów s¹ zajêcia aktywizuj¹ce do wyboru kierunku
kszta³cenia i zawodu, to poradnie zatrudniaj¹ bardzo niewielk¹ liczbê doradców zawodowych. W
2005 roku liczba etatów doradców zawodowych w poradniach wynosi³a zaledwie 66 na 7096 ogólnej liczby etatów pracowników pedagogicznych.13 Brakuje danych na ile z systemu doradztwa
zawodowego w szko³ach korzysta m³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Mo¿na jednak
przypuszczaæ, ¿e poniewa¿ system ten w niewystarczaj¹cym stopniu odpowiada na potrzeby uczniów
pe³nosprawnych, to jego skutecznoœæ w przypadku uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
jest jeszcze mniejsza. Odrêbnym problemem jest skuteczne przygotowanie m³odzie¿y niepe³no8

Tam¿e.

9

Tam¿e.

10

„Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.” Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 7 wrzeœnia 2007.

11

„Nauczyciele we wrzeœniu 2007 roku. Stan i struktura zatrudnienia”. Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zespó³ ds. Analiz i Prognozowania Kadr Oœwiaty, Warszawa maj 2008.

12

„Prawa osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Dostêp do edukacji i zatrudnienia. Polska.” Open Society
Institute/EU Monitoring and Advocacy Program, Budapeszt-Warszawa 2005.

13

„Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w œwietle danych sprawozdawczych za rok szkolny 2005/2006”.
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 5 kwietnia 2007.
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sprawnej intelektualnie do funkcjonowania na rynku pracy. Zbyt w¹skie powi¹zanie w Polsce kszta³cenia zawodowego z rynkiem pracy jest istotnym problemem polskiej oœwiaty w ogóle14 i dotyka
równie¿ kszta³cenie zawodowe i przygotowanie do pracy osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹15.
Jak wygl¹da sytuacja m³odej osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, która chcia³aby uzyskaæ zatrudnienie czy podnieœæ swoje kompetencje przez dalsze kszta³cenie po ukoñczeniu szko³y?
Jeszcze w szkole, informacji na temat rynku pracy oraz instytucji wspieraj¹cych funkcjonowanie
osób niepe³nosprawnych w ¿yciu codziennym i zawodowym powinien udzielaæ uczniom i ich rodzicom doradca zawodowy, a jeœli nie jest on zatrudniony w szkole, pedagog szkolny.16 Po ukoñczeniu szko³y, osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, tak jak inni obywatele polscy, maj¹
prawo do korzystania z us³ug i instrumentów rynku pracy (w tym z poœrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i szkoleñ),
œwiadczonych przez publiczne s³u¿by zatrudnienia (powiatowe i wojewódzkie urzêdy pracy) oraz
inne instytucje rynku pracy, w tym agencje zatrudnienia. Prawo to zosta³o wyraŸnie podkreœlone w
zmianach wprowadzonych do przepisów o rehabilitacji zawodowej w 2004 roku17. Osoba niepe³nosprawna zarejestrowana w powiatowym urzêdzie pracy jako bezrobotna albo poszukuj¹ca pracy
niepozostaj¹ca w zatrudnieniu ma prawo korzystaæ z us³ug lub instrumentów rynku pracy na zasadach okreœlonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.18 Ustawa o
promocji zatrudnienia19 zawiera równie¿ wyraŸny zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ w poœrednictwie pracy dla bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy realizowanym przez
powiatowe i wojewódzkie urzêdy pracy20, poradnictwie informacji zawodowej21, przy kierowaniu
na szkolenie22. Zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ obowi¹zuje tak¿e pracodawców23 oraz agencje zatrudnienia24. Osoby niepe³nosprawne nie tylko nie mog¹ byæ dyskryminowane, ale zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia bezrobotne osoby niepe³nosprawne za14

„Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.” Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 7 wrzeœnia 2007.

15

„Prawa osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Dostêp do edukacji i zatrudnienia. Polska.” Open Society
Institute/EU Monitoring and Advocacy Program, Budapeszt-Warszawa 2005.

16

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach (Dz.
U. z 2003, Nr 11, poz. 114).

17

Zmiana ta zosta³a wprowadzona do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004, Nr 99, poz. 1001).

18

Art. 11. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. z 1997, Nr 123, poz. 776, z póŸn. zm.), (dalej jako ustawa o rehabilitacji).

19

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004, Nr
99, poz. 1001, z póŸn. zm.), (dalej jako ustawa o promocji zatrudnienia).

20

Art. 36, ustawa o promocji zatrudnienia.

21

Art. 38, ustawa o promocji zatrudnienia

22

Art. 40, ustawa o promocji zatrudnienia.

23

Art. 36 i art. 123, ustawa o promocji zatrudnienia.

24

Art. 18 a i art. 122, ustawa o promocji zatrudnienia.
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liczane s¹ do osób znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie wobec
tej grupy stosowane s¹ pewne dzia³ania dodatkowe25. Wœród dzia³añ tych wymieniæ mo¿na m.in.
szkolenia, sta¿e, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i prace interwencyjne. Ponadto, z niektórych us³ug i instrumentów rynku pracy przeznaczonych jedynie dla osób bezrobotnych mog¹
korzystaæ równie¿ osoby niepe³nosprawne zarejestrowane w powiatowym urzêdzie pracy jako poszukuj¹ce pracy niepozostaj¹ce w zatrudnieniu, przy czym w ich przypadku wydatki na instrumenty lub us³ugi rynku pracy s¹ finansowane ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, a nie ze œrodków Funduszu Pracy, jak to ma miejsce w przypadku osób bezrobotnych26. To wyró¿nienie osób niepe³nosprawnych wynika z faktu, ¿e wiele z nich nie mo¿e uzyskaæ statutu bezrobotnego, gdy¿ mo¿liwoœæ rejestracji w powiatowym urzêdzie pracy jako bezrobotni ograniczaj¹ im uprawnienia do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy czy renty socjalnej. Wczeœniejsze regulacje uniemo¿liwia³y du¿ej czêœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, z której
znaczna czêœæ ma uprawnienia do renty socjalnej, mo¿liwoœæ korzystania wielu us³ug i instrumentów rynku pracy zarezerwowanych jedynie dla osób bezrobotnych, chocia¿by z tak korzystnych w
ich przypadku form jak przygotowanie zawodowe w miejscu pracy czy sta¿ u pracodawcy.
Czy zapisy te s¹ skuteczne w przypadku osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹? Doœwiadczenia miêdzynarodowe pokazuj¹, ¿e szybkie i skuteczne poœrednictwo oraz doradztwo jest kluczowym elementem dzia³añ s³u¿b zatrudnienia. Ocenia siê jednak, ¿e dzia³ania te pozostaj¹ na
polskim rynku pracy niedoceniane, ich skutecznoœæ daleka jest od oczekiwanych standardów, a
powiatowe urzêdy pracy œwiadcz¹ us³ugi poœrednictwa i doradztwa w niewystarczaj¹cym zakresie.
Wynika to g³ównie z du¿ej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzêdach pracy
oraz przyczyn organizacyjnych i finansowych. Wed³ug danych na koniec 2006 roku, na jednego
doradcê w powiatowym urzêdzie pracy przypada³o a¿ 2648 bezrobotnych, co w ocenie autorów
diagnozy spo³eczno-ekonomicznej przygotowanej dla potrzeb opracowania Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata 2007-2013, w praktyce uniemo¿liwia skuteczne prowadzenie doradztwa zawodowego.27 Powiatowe urzêdy pracy krytykowane s¹ za zbyt ma³e aktywizowanie bezrobotnych. Ich rola ogranicza siê czêsto do przedstawieniu bezrobotnemu aktualnych ofert pracy, w
niewystarczaj¹cy sposób natomiast powiatowe urzêdy pracy zachêcaj¹ osoby bezrobotne do samodzielnego, aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Zwraca siê równie¿ uwagê, ¿e niska dostêpnoœæ
us³ug poœrednictwa i doradztwa powoduje ich niedocenianie przez samych bezrobotnych, którzy
nie s¹ przekonani co do wp³ywu rozmowy z doradc¹ na ich zawodow¹ przysz³oœæ i rzadko wierz¹
w skuteczne znalezienie pracy dziêki poœrednictwu powiatowych urzêdów pracy.28
W szczególnie trudnej sytuacji znajduj¹ siê grupy o wysokim ryzyku wykluczenia z rynku pracy, w tym osoby z niepe³nosprawnoœci¹. S³u¿by zatrudnienia unikaj¹ dzia³añ ukierunkowanych na
te w³aœnie grupy, co, jak wskazuj¹ autorzy wzmiankowanej poprzednio diagnozy, stanowi zaprzeczenie sprawdzonej empirycznie idei profilowania aktywnej polityki rynku pracy i adresowania
25

Art. 49-61, ustawa o promocji zatrudnienia.

26

Mo¿liwoœæ ta zosta³a wprowadzona dziêki zmianie artyku³u 11. ustawy o rehabilitacji wprowadzonej na mocy
ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005, Nr 164, poz. 1366).

27

„Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.” Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 7 wrzeœnia 2007.

28

Tam¿e.
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poszczególnych programów do grup, w których s¹ one najbardziej potrzebne, a nie do grup, które
mog¹ poradziæ sobie bez nich. Grup¹, która pozostaje obecnie na marginesie pomocy w ramach
aktywnych polityk s¹ m. in. osoby niepe³nosprawne.29 Urzêdy pracy s¹ czêsto w niedostateczny
sposób przystosowane do œwiadczenia tych us³ug osobom z niepe³nosprawnoœci¹.30 W 2002 roku
jedynie 8,5 tys. bezrobotnych osób z niepe³nosprawnoœci¹ korzysta³o z us³ug poradnictwa zawodowego oferowanych w powiatowych urzêdach pracy, co stanowi 9,2% ogó³u osób z niepe³nosprawnoœci¹ zarejestrowanych w urzêdach pracy w 2002 roku. Z najwa¿niejszych dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ form doradztwa, tj. poradnictwa indywidualnego i badañ testowych, korzysta³o odpowiednio 7,6% i 0,67% ogó³u zarejestrowanych w 2002 roku bezrobotnych osób niepe³nosprawnych.31 W 2006 roku osoby niepe³nosprawne stanowi³y niewiele ponad 3% uczestników szkoleñ w
zakresie aktywnego poszukiwania pracy i zajêæ aktywizacyjnych32.
Bior¹c pod uwagê wszystkie powy¿sze czynniki, sytuacjê osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ mo¿na okreœliæ jako szczególnie trudn¹. Personel urzêdów pracy nie jest przygotowany do
œwiadczenia us³ug osobom z niepe³nosprawnoœci¹, a ich oferta nie jest dostosowana do potrzeb
tych osób. Wspieranie osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, która poszukuje pracy za poœrednictwem urzêdu pracy sprowadza siê niestety najczêœciej do spraw formalnych czy pomocy
w wype³nieniu dokumentów.33 Dochodzi do tego problem szkoleñ. W Polsce tylko ok. 5,2%, tj.
poni¿ej 1 mln osób w wieku 25–64 lat bierze udzia³ w edukacji i szkoleniach, co klasyfikuje Polskê
wœród krajów Unii Europejskiej o najni¿szym poziomie uczestnictwa w kszta³ceniu ustawicznym.
W kszta³ceniu tym w bardzo nieznacznym stopniu bior¹ udzia³ osoby znajduj¹ce siê w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy34, w tym w³aœciwie symboliczny jest udzia³ osób niepe³nosprawnych.
Zgodnie z wynikami badania kszta³cenia ustawicznego przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Edukacji w 2005 roku, s³uchacze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowili 0,9%
ogólnej liczby s³uchaczy uczestnicz¹cych w szkolnych i pozaszkolnych zajêciach kszta³cenia ustawicznego, w tym organizowanych przez instytucje rynku pracy. Przy czym najliczniejsz¹ grupê
wœród nich stanowi³y osoby zagro¿one niedostosowaniem spo³ecznym – 43,5%, a osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim jedynie 7,1%. W szkoleniach prawie wcale nie uczestniczy³y osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym i znacznym.35 Sytuacja ta jest o tyle niekorzystna, ¿e równie¿ specjalne instrumenty wsparcia nie s¹ skuteczne we
wspieraniu osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w zatrudnieniu. Warsztaty terapii zajêciowej,

29

Tam¿e.

30

„Prawa osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Dostêp do edukacji i zatrudnienia. Polska.” Open Society
Institute/EU Monitoring and Advocacy Program, Budapeszt-Warszawa 2005.

31

„Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej, Warszawa, grudzieñ 2003 r.

32

„Informacja o realizacji us³ugi – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2006 roku”, Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, maj 2007.

33

„Prawa osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Dostêp do edukacji i zatrudnienia. Polska.” Open Society
Institute/EU Monitoring and Advocacy Program, Budapeszt-Warszawa 2005.

34

„Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.” Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 7 wrzeœnia 2007.

35

„Edukacja ustawiczna 2005. Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w 2005 roku”. Ministerstwo
Edukacji i Nauki, Warszawa 2005.
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których zadaniem jest stwarzanie osobom niepe³nosprawnym rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
w zakresie pozyskania lub przywracania umiejêtnoœci niezbêdnych do podjêcia zatrudnienia s¹
nieskuteczne, jeœli chodzi o wspieranie osób niepe³nosprawnych intelektualnie w podejmowaniu
zatrudnienia. Po kilkunastu ju¿ latach funkcjonowania tych placówek nie obserwuje siê niestety
efektów w postaci przechodzenia uczestników warsztatów do zatrudnienia.36 Dochodzi do tego
problem braku wspó³pracy poszczególnych podmiotów dzia³aj¹cych na rynku pracy, która ma charakter jedynie szcz¹tkowy (brakuje te¿ mechanizmów, które mog³yby stanowiæ p³aszczyznê dla
wspólnego dzia³ania).37
W tej sytuacji rolê sektora publicznego przejmuj¹ w coraz wiêkszym stopniu organizacje pozarz¹dowe. Generalnie w ostatnich latach obserwowany jest coraz bardziej dynamiczny rozwój pozosta³ych instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia. Ich obecnoœæ na rynku pracy pozytywnie wp³ywa na jego funkcjonowanie ³agodz¹c istniej¹ce niedopasowania i u³atwiaj¹c osobom
poszukuj¹cym pracy szybsze jej znalezienie. Na pocz¹tku 2008 roku w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia zarejestrowanych by³o 3441 agencji zatrudnienia o prawie 700 wiêcej ni¿ rok
wczeœniej38. Niepubliczne agencje zatrudnienia pe³ni¹ uzupe³niaj¹c¹ rolê w stosunku do publicznych s³u¿b zatrudnienia, poszerzaj¹c ofertê us³ug oferowanych na rynku pracy oraz grono ich odbiorców i przyczyniaj¹c siê tym samym do usprawnienia funkcjonowania tego rynku. Istotn¹ rolê
w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych maj¹ równie¿ pozosta³e instytucje rynku pracy, w
tym przede wszystkim organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz osób bezrobotnych, instytucje
szkoleniowe, a tak¿e instytucje dialogu spo³ecznego i partnerstwa lokalnego.39 Organizacje pozarz¹dowe coraz czêœciej podejmuj¹ tworzenie koncesjonowanych agencji poœrednictwa pracy i centrów doradztwa zawodowego dla osób niepe³nosprawnych.40 Przyk³adem takich dzia³añ s¹ Centra
Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie (Centra DZWONI) prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym. 41
Niepubliczne agencje zatrudnienia czy instytucje szkoleniowe prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe mog¹ byæ doskona³ym uzupe³nieniem obecnie istniej¹cych rozwi¹zañ, które w dzisiejszym kszta³cie nie s¹ skuteczne we wspieraniu osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ poszukuj¹cych pracy. Jest to szczególnie istotne z perspektywy niepe³nosprawnych intelektualnie uczestników warsztatów terapii zajêciowej, czêsto od wielu ju¿ lat przygotowywanych do podjêcia pracy,
oraz coraz wiêkszej liczby absolwentów szkó³ przysposabiaj¹cych do pracy.

36

„Raport z badania warsztatów terapii zajêciowej w 2004 roku”, Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, Warszawa 2006.

37

„Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.” Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 7 wrzeœnia 2007.

38

Stan na dzieñ 1 maja 2008 wed³ug Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

39

„Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.” Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 7 wrzeœnia 2007.

40

J. Kalita „Sytuacja osób niepe³nosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarz¹dowych œwiadcz¹cych us³ugi dla tej grupy beneficjentów”, Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci, Warszawa 2006.

41

M. G³az, B. Gawron, A. Marcisz (2006) „DZWONI ju¿ w dziewiêciu miastach”. Spo³eczeñstwo dla Wszystkich, 3.
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ROZDZIA£ III
Koncepcja Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób “z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ jako ogniwa w systemie aktywizacji zawodowej
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
Autor: Krystyna Mrugalska
Prezes Honorowy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym, które jest organizacj¹
rodziców, od 45 lat tworzy ró¿norodne s³u¿by, które osobom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
umo¿liwiaj¹ rozwój, zdobywanie kompetencji niezbêdnych do pe³nienia kolejnych ról spo³ecznych, coraz wiêkszej samodzielnoœci i autonomii, a tak¿e do jak najpe³niejszego udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym. Wyci¹gaj¹ je z izolacji, bezczynnoœci i niebytu spo³ecznego. Oczywiœcie jednak dzia³alnoœæ ta nie obejmuje wszystkich potrzebuj¹cych. W r. 2007 korzysta³o z niej ok. 23.000 osób.
Jakoœæ ¿ycia osób niepe³nosprawnych intelektualnie przez prawie pó³ wieku uleg³a istotnej zmianie. Wszystkie dzieci, niezale¿nie od stopnia upoœledzenie, zosta³y objête obowi¹zkow¹ nauk¹,
wielu m³odych ludzi uzyska³o mo¿liwoœæ sensownej aktywnoœci i ¿ycia w integracji w ró¿nych
placówkach, w szczególnoœci w warsztatach terapii zajêciowej. Udzia³ w licznych formach rekreacji, ¿yciu kulturalnym i sporcie (je¿eli tylko rodzice podjêli odpowiednie wysi³ki) sta³o siê ³atwiej
dostêpne. Jednak tylko bardzo niewielka grupa przekroczy³a niewidzialn¹ barierê autentycznego
uczestnictwa – znalaz³a pracê. Ci, którym dano tê szansê, udowodnili, jaki zdumiewaj¹cy tkwi w
nich potencja³ spo³eczny, przede wszystkim w dziedzinie zdolnoœci do bardziej niezale¿nego ¿ycia
oraz umiejêtnoœci pracy. Normalna praca i znalezienie siê w roli pracownika, z obowi¹zkami, prawami i wynagrodzeniem okaza³y siê potê¿nym bodŸcem do osobowego i spo³ecznego rozwoju
cz³owieka doros³ego. Sta³y siê Ÿród³em radoœci, satysfakcji i si³y.
To one przyczyniaj¹ siê do zmiany w œwiadomoœci spo³ecznej, choæ bardzo powoli i z trudnoœciami, wizerunku osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Rzadziej s¹ nazywani: „wiecznymi
dzieæmi” i „podopiecznymi”. Czêœciej dostrzega siê w nich osoby bardziej samodzielne, mimo i¿
potrzebuj¹ce wsparcia, maj¹ce mocne strony, nawet zdolne do pracy.
Aby zdaæ sobie sprawê z tendencji œwiatowych w rozwi¹zywaniu problemu niepe³nosprawnoœci, jako si³ê sprawcz¹ nowatorskich dzia³añ trzeba wymieniæ, obok dostrzeganych pozytywnych
skutków pracy dla osób niepe³nosprawnych, równie¿ prawa cz³owieka i walkê z wykluczeniem
spo³ecznym – te podstawowe wartoœci demokracji. A tak¿e priorytety polityki spójnoœci spo³eczno
– gospodarczej, w której aktywizacja zawodowa ka¿dego obywatela ma - zarówno dla dnia dzisiejszego jak i dla przysz³oœci - kluczowe znaczenie. Równie¿ zatrudniania osób niepe³nosprawnych.
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Doœwiadczenia wielu krajów w zatrudnianiu osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przekonuj¹ nas, ¿e stale trzeba poszukiwaæ przyczyn trudnoœci i nowych sposobów ich pokonywania.
Koncepcja Centrum Wspierania Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ (Centrum Dzwoni)
zaproponowana przez PSOUU zrodzi³a siê w³aœnie z takich dociekañ.

Ÿ• ród³o koncepcji
W 1991 roku ustaw¹ o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych powo³ane zosta³y do ¿ycia warsztaty terapii zajêciowej. By³y one przeznaczone dla osób niepe³nosprawnych „ca³kowicie niezdolnych do pracy”, zakwalifikowanych do rehabilitacji w formie terapii zajêciowej. W rozporz¹dzeniu wykonawczym w sprawie zasad tworzenia, dzia³ania i finansowania
warsztatów terapii zajêciowej z 8 wrzeœnia 1992 r. cel warsztatu okreœlono jako „rehabilitacjê
zmierzaj¹c¹ do rozwoju ogólnego ka¿dego uczestnika, poprawy zaradnoœci osobistej, sprawnoœci
psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania spo³ecznego (integracji spo³ecznej)”. Dalej w katalogu zadañ realizuj¹cych cel wymieniono m.in. „opracowanie czynnoœci przysposabiaj¹cych do pracy” oraz „rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejêtnoœci zawodowych
umo¿liwiaj¹cych podjêcie pracy zarobkowej b¹dŸ szkolenia zawodowego”.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu
osób niepe³nosprawnych, w art. 10a przyjêto, i¿ rehabilitacja spo³eczna i zawodowa w warsztacie
obejmuje zakres pozyskania lub przywracania umiejêtnoœci niezbêdnych do podjêcia zatrudnienia.
Mimo ¿e uczestnicy WTZ zostali w ustawie wskazani wy³¹cznie na podstawie orzeczenia o
ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, po 15 latach funkcjonowania tych placówek mog¹ byæ oni zdefiniowani bli¿ej, wed³ug kryterium rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci, jej trwa³oœci, a nawet wieku i wykszta³cenia uczestników.
Dziêki raportowi PFRON z badania warsztatów terapii zajêciowej – (luty 2005) wiemy, ¿e ponad 60% uczestników WTZ charakteryzuje siê niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, bior¹c zaœ pod
uwagê kategorie schorzeñ sprzê¿onych, epilepsjê i dzieciêce pora¿enie mózgowe, u których niepe³nosprawnoœæ intelektualna z pewnoœci¹ tak¿e wystêpuje, odsetek ten mo¿e siêgaæ 80% wszystkich uczestników. Problemy natury mentalnej dotycz¹ równie¿ osób chorych psychicznie, które
stanowi¹ 9,5% korzystaj¹cych. Blisko 70% korzystaj¹cych z WTZ ma orzeczony znaczny, a 30% umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci, przy czym trwa³e orzeczenie ma 85,5% uczestników.
68% ukoñczy³o szko³ê specjaln¹ a prawie 6% nie uczy³o siê w ogóle. W WTZ jest ponad 86% osób
niepe³nosprawnych w wieku od 16 do 40 roku ¿ycia, czyli w wieku mobilnoœci zawodowej. Wymienione cechy beneficjentów odpowiadaj¹ profilowi zbli¿onych do WTZ form w krajach Unii
Europejskiej. Zbie¿noœæ ta pozwala stwierdziæ, i¿ wy³oniona w praktyce WTZ kategoria osób niepe³nosprawnych potrzebuj¹cych specjalnych, powi¹zanych ze sob¹ form rehabilitacji spo³ecznej i
zawodowej, a tak¿e mo¿liwoœci wyd³u¿onego czasu korzystania z nich stanowi grupê, która okreœlana jest w dokumentach UE jako wymagaj¹ca szczególnej pomocy i wspierania w funkcjonowaniu w codziennym ¿yciu, w aktywnoœci w integracji, w edukacji, na drodze aktywizacji zawodowej
i w pracy, oraz we w³¹czaniu w g³ówny nurt ¿ycia spo³ecznego.
Na tle przedstawionych danych nale¿y postawiæ pytanie: z jakich powodów opuszczanie
WTZ-ów w celu podejmowania pracy dotyczy, wed³ug raporty PFRON z 2005 r., tylko 0,8% uczest-
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ników (dane z 2003 r. – 15.967 uczestników – 137 zatrudnionych). W tym 27 – znalaz³o pracê w
zak³adach pracy chronionej, 38 na otwartym rynku pracy, 65 – w zak³adach aktywnoœci zawodowej, 7 osób rozpoczê³o w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wœród zatrudnionych najliczniejsza by³a
grupa osób z upoœledzeniem umys³owym.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym prowadzi 81 warsztatów terapii zajêciowej dla 3167 osób. Zarówno z praktyki z placówkach jak i wed³ug opinii kadry
oraz prowadz¹cych je kó³ terenowych a tak¿e badañ wykonanych przez Zarz¹d G³ówny, wyci¹gamy nastêpuj¹ce wnioski co do mo¿liwych przyczyn nie przechodzenia do pracy uczestników WTZów. S¹ to:
1. Zadowolenie rodziców, ¿e ich dzieci codziennie wychodz¹ z domu, maj¹ zapewnione ciekawe zajêcia, kontakt z rówieœnikami, czêsto – transport i posi³ek, a przede wszystkim –
opiekê, co odci¹¿a rodziców. Ten stan powoduje, ze wiêkszoœæ rodziców obawia siê zmiany sytuacji, gdyby dosz³o do zatrudnienia ich dzieci.
2. Rodzice obawiaj¹ siê te¿, ¿e mog¹ straciæ rentê socjaln¹ dziecka, a w przypadku utraty
pracy – nie bêdzie ono mog³o powróciæ do WTZ.
3. Generalnie wiêkszoœæ rodziców ma powa¿ne w¹tpliwoœci czy ich dziecko jest zdolne do
pracy i bardziej niezale¿nego funkcjonowania.
4. Równie¿ ze strony czêœci personelu rzadko podejmowane s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, mimo, i¿ spora ich czêœæ by³aby ju¿ zdolna do pracy. (Raport PFRON – 2005 r.)
5. W wielu WTZ-ach nie przywi¹zuje siê specjalnej wagi do rozwoju kompetencji spo³ecznych niezbêdnych w bardziej samodzielnym funkcjonowaniu i w pracy.
6. Niewielka liczba warsztatów zatrudnia doradców zawodowych (wg Raportu PFRON z
2005 r. – 1,5% stanu personelu ³¹cznie we wszystkich warsztatach w tym czasie).
Mo¿na mieæ obawy, czy brak starañ o zatrudnienie uczestników ze strony WTZ nie jest spowodowany lêkiem przed odejœciem sprawniejszych i lepiej zsocjalizowanych uczestników, lub w ogóle
ich utrat¹, gdy¿ na niektórych terenach obserwuje siê ju¿ brak listy oczekuj¹cych.
Ponadto, w wiêkszoœci œrodowisk lokalnych, warsztaty s¹ centrum aktywnoœci spo³ecznej, m.in.
dlatego, i¿ bardziej atrakcyjne programy realizuj¹ sprawniejsi uczestnicy.
Przede wszystkim jednak trzeba braæ pod uwagê, ¿e korzystaj¹ z WTZ-ów osoby “w wiêkszoœci
znacznie i trwale niepe³nosprawne, a je¿eli w stopniu umiarkowanym, to wy³¹cznie z upoœledzeniem umys³owym, chorob¹ psychiczn¹ lub autyzmem. Dla takich osób, bez specjalnych wsparæ
zarówno kandydata jak i pracodawcy, znalezienie pracy “i utrzymanie siê w pracy jest trudne.
Szans¹ s¹, jak na razie, nowootwierane zak³ady aktywnoœci zawodowej i zatrudnienie wspomagane na otwartym rynku pracy. Ale bez pomocy nie bêdzie to mo¿liwe.
PSOUU przeanalizowa³o wymienione przyczyny i postanowi³o d¹¿yæ do utworzenia nowej struktury, której celem by³oby nowatorskie, kompleksowe, wielospecjalistyczne poœrednictwo pracy
dla osób niepe³nosprawnych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, które maj¹ szczególne trudnoœci
w aktywizacji zawodowej na jej wszystkich etapach. Chodzi³oby o przeprowadzanie osób niepe³-
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nosprawnych z placówek terapeutycznych do pracy. Powstanie takiej s³u¿by przyczyni³oby siê do
scalenia istniej¹cych dot¹d niekompletnych, izolowanych i nie powi¹zanych ze sob¹ us³ug w ca³oœæ o charakterze systemu przystosowanego ponadto do potrzeb osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
Beneficjenci
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym bra³o pod uwagê jako
klientów Centrów DZWONI uczestników istniej¹cych placówek dla osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w stopniu znacznym i umiarkowanym, równie¿ ze sprzê¿onymi kalectwami. By³y to
œrodowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajêciowej, œwietlice terapeutyczne, dzienne
centra aktywnoœci PSOUU, specjalne szko³y przysposobienia do pracy dla osób z umiarkowanym
i znacznym stopniem upoœledzenia umys³owego, zasadnicze zawodowe szko³y specjalne, gimnazja oraz zak³ady aktywnoœci zawodowej, a tak¿e osoby nie korzystaj¹ce z ¿adnej placówki.
Wszystkie te kategorie beneficjentów nale¿¹ do wymienianych w dokumentach ONZ i UE osób
ze szczególnymi trudnoœciami, wymagaj¹ce specjalnego wsparcia w d³ugim okresie czasu.
Koncepcja Centrum DZWONI zak³ada³a, ¿e bêdzie ono poœrednikiem pomiêdzy osobami niepe³nosprawnymi przebywaj¹cymi w ró¿nych miejscach, w których maj¹ zapewnion¹ opiekê, edukacjê lub/i rehabilitacjê i terapiê a obszarem zatrudnienia, tzn. pracodawc¹ , stanowiskiem pracy i
œrodowiskiem pracy. Jednoczeœnie planowano, ¿e Centrum wype³ni wszystkie luki, które wystêpuj¹ w ró¿nych oddzia³ywaniach i s¹ przyczyn¹ braku przygotowania osób niepe³nosprawnych do
aktywizacji zawodowej. Przewidziano nastêpuj¹ce funkcje:
1. diagnozê predyspozycji, preferencji i umiejêtnoœci zawodowych oraz niezbêdnych kompetencji spo³ecznych (diagnoza funkcjonalna),
2. przygotowanie indywidualnego planu „drogi zawodowej”, ocenê potrzeb szkoleniowych i
treningowych oraz pomoc w ich zaspokojeniu (³¹cznie z mo¿liwoœci¹ ich prowadzenia przez
Centrum); praktyki, sta¿e,
3. poszukiwanie pracodawcy, który dysponuje odpowiednimi mo¿liwoœciami co do utworzenia po¿¹danego stanowiska pracy,
4. wspó³pracê z pracodawc¹ przy konstruowaniu stanowiska pracy,
5. wprowadzenie pracownika do œrodowiska pracy,
6. wprowadzenie na stanowisko pracy, nauka czynnoœci na stanowisku pracy,
7. wspieranie pracownika, pracodawcy i wspó³pracowników,
8. monitorowanie,
9. poradnictwo prawne,
10. wspó³pracê z instytucjami rynku pracy, rehabilitacji, z pomocy spo³ecznej i edukacji i in. w
œrodowisku lokalnym,
11. wspó³pracê z rodzicami i organizacjami pozarz¹dowymi,
12. wspó³pracê z mediami.
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Istot¹ dzia³ania w za³o¿eniu jest wspieranie konkretnych osób w realizacji przez nie indywidualnych celów ¿yciowych polegaj¹cych na osi¹gniêciu sukcesu w pracy.
Zadania Centrum DZWONI - wed³ug koncepcji - ma realizowaæ zespó³ wielodyscyplinarny
sk³adaj¹cy siê z psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy oraz kierownika. Ma on pracowaæ planowo, a kompleksowoœæ winna polegaæ nie tylko na objêciu dzia³aniami wszystkich niezbêdnych obszarów, ale równie¿ na wspó³pracy ca³ego zespo³u (przep³yw informacji, zespo³owe
decyzje co do ustaleñ i dalszych dzia³añ, itp.).

Zarys koncepcji systemu42 aktywizacji spo³ecznej i zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i kalectwami sprzê¿onymi.

42 Przez system rozumie siê spójny zbiór rozwi¹zañ legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych dotycz¹cy celów,
kompetencji, uprawnieñ, us³ug i œwiadczeñ, wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych funkcjonalnie, dro¿nych, dostêpnych i odpowiadaj¹cych zró¿nicowanym, a tak¿e zmieniaj¹cym siê w czasie potrzebom osób niepe³nosprawnych.
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ROZDZIA£ IV

Struktura Centrum DZWONI - opis funkcjonowania
Autorzy: Beata Gawron, Monika G³az

1. Ogólna charakterystyka projektu
W myœl art. 23 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka twierdzi siê, ¿e ka¿dy cz³owiek ma
prawo do pracy, wolnego wyboru zatrudnienia, do godziwych i korzystnych warunków pracy, odpowiedniej p³acy za wykonywan¹ pracê i do ochrony przed bezrobociem.
Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, zw³aszcza g³êbszych stopni stale nie s¹ postrzegane jako potencjalnie zdolne do pracy. Stereotyp ten, wyj¹tkowo silnie zakorzeniony zak³ada, ¿e:
niczego siê nie naucz¹ i nie s¹ zdolni do odpowiedzialnoœci. Skutkiem takiego podejœcia jest wystêpowanie prawie ca³kowitej w tej grupie bezczynnoœci i zale¿noœci. Je¿eli dodaæ do tego powszechn¹ nadopiekuñczoœæ rodziców i brak dostosowanych do potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ instytucji instrumentów rynku pracy, to ³atwo zrozumieæ, ¿e prawie ¿adna osoba
niepe³nosprawna z problemami intelektualnymi nie osi¹gnie sukcesu zawodowego, rozumianego
choæby jako prosta praca.
Maj¹c dobrze zidentyfikowane potrzeby doros³ych osób niepe³nosprawnych oraz œwiadomoœæ
braków ró¿nych form wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej nale¿a³o stworzyæ sieæ wsparcia, doradztwa, szkoleñ, us³ug, wspó³pracy, poœrednictwa i innych dzia³añ, aby osobê g³êbiej niepe³nosprawn¹ intelektualnie zmotywowaæ i przygotowaæ do pracy, znaleŸæ dla niej miejsce pracy
oraz pomóc, by siê w niej utrzyma³a. Potrzebne by³y dzia³ania od preorientacji zawodowej, przez
diagnozê, poradnictwo zawodowe, szkolenia, aktywne poœrednictwo pracy, (pracê) dzia³ania z pracodawc¹ i z rodzicami, by sprzyjali aktywizacji ich dziecka. Efektem koñcowym mia³o byæ wprowadzenia na stanowisko pracy i do œrodowiska pracy oraz szkolenie na stanowisku, a tak¿e monitorowanie przebiegu zatrudnienia.
Na bazie wiedzy Stowarzyszenia powsta³ projekt, który swym zasiêgiem obejmuje dziewiêæ
miast, w których znajduj¹ siê Ko³a Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym. Czas trwania projektu: 1 kwietnia 2006 – 30 czerwca 2008r. Projekt jest wspó³finansowany przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, w 71,8 % finansowany
przez EFS.
W ramach projektu powsta³o dziewiêæ Centrów DZWONI (Bytom, Warszawa, Zgierz, Ko³obrzeg, Nidzica, Poznañ, G³ogów, Jaros³aw, Gi¿ycko), w których zostali zatrudnieni doradcy zawodowi, psychologowie/pedagodzy oraz trenerzy pracy. Umo¿liwi³o to zaktywizowanie zawodowe
bezrobotnych b¹dŸ te¿ biernych zawodowo osób niepe³nosprawnych intelektualnie (ONI), które
stanowi¹ grupê jedn¹ z najbardziej wykluczonych z otwartego rynku pracy.
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Aktywizacja zawodowa osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ odbywa siê zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego, który zak³ada zatrudnienie osoby, wyszkolenie jej w miejscu
pracy na konkretnym stanowisku a nastêpnie sta³e wsparcie i monitorowanie przebiegu tej pracy
przy wsparciu indywidualnego asystenta – trenera pracy.

2. Charakterystyka beneficjentów Centrum DZWONI
£¹czna liczba osób niepe³nosprawnych intelektualnie zarejestrowanych w Centrach Doradztwa
Zawodowego i Wspierania Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie w Bytomiu, Gi¿ycku, G³ogowie, Jaros³awiu, Ko³obrzegu, Nidzicy, Poznaniu, Warszawie i Zgierzu wynios³a 705 osób, w tym
297 osób stanowi¹ kobiety – 42 % grupy, natomiast 408 osób stanowi¹ mê¿czyŸni – 58 % grupy.
Wykres 1.

Liczba osób niepe³nosprawnych intelektualnie objêtych wsparciem Centrum DZWONI
z podzia³em na p³eæ

Tabela 2.

Wiek beneficjentów Centrów DZWONI

L.p.

Wiek beneficjentów

Liczba beneficjentów

%

1.

18-30 lat

393

56 %

2.

31-40 lat

234

33 %

3.

41-50 lat

58

8%

4.

51-60

20

3%

Razem

705

100 %
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Zdecydowanie najwiêksza grupa osób mieœci siê w przedziale wiekowym 18-30 lat – 393 osób
i 31-40 lat – 234 osoby, co ³¹cznie stanowi 89 %. Osoby te reprezentuj¹ okres najwiêkszej aktywnoœci zawodowej.
Z uwagi na rozmieszczenie Centrów DZWONI w ró¿nych regionach Polski, pocz¹wszy od terenów miejsko-wiejskich do wielkomiejskich, miejsca zamieszkania klientów rozk³adaj¹ siê nastêpuj¹co:
Wykres 2.

Miejsca zamieszkania beneficjentów Centrum DZWONI

Znaczna czêœæ beneficjentów Centrum DZWONI zamieszkuje miasta, ³¹cznie 602 osoby, “w
tym 30% miasto powy¿ej 500 tyœ. mieszkañców, kolejne 29% zamieszkuje miasto od 50 do 200
tyœ mieszkañców, nastêpne 22 % osób to mieszkañcy miasta do 50 tyœ i ostatnie 4 % osób s¹
mieszkañcami miasta od 200 do 500 tyœ. Tylko 15 % - 103 osoby z ogólnej liczby beneficjentów
Centrum DZWONI zamieszkuje wieœ.
Beneficjentami Centrum DZWONI s¹ osoby z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹ w stopniu znacznym – 238 osób, umiarkowanym – 410 osób i lekkim – 57 osób. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ “– 58%
stanowi¹ osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci.
Wykres 3.

Stopieñ niepe³nosprawnoœci beneficjentów Centrum DZWONI
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Znaczna czêœæ osób niepe³nosprawnych intelektualnie korzystaj¹cych z us³ug Centrum DZWONI – 81 % ( 571 osób) otrzymuje œwiadczenia rentowe. Pozosta³a czêœæ grupy klientów – “19 % (
134 osoby) pozostaje bez œwiadczeñ socjalnych.
Wœród otrzymywanych œwiadczeñ zdecydowanie dominuje renta socjalna – 444 osoby, nastêpnie renta rodzinna – 99 osób i renta wypracowana – 28 osób.
Wykres 4.

Rodzaje rent pobieranych przez beneficjentów Centrum DZWONI

Beneficjenci Centrum DZWONI s¹ absolwentami szkó³ specjalnych i masowych. Dominuje
wykszta³cenie zawodowe – 319 osób i podstawowe 230 osób. Pozostali klienci Centrum DZWONI
ukoñczyli gimnazjum lub uczêszczali do gimnazjum nie koñcz¹c go. Kilkanaœcie osób ukoñczy³o
liceum, dwie dodatkowo maj¹ wykszta³cenie pomaturalne.
Du¿a czêœæ osób w chwili zg³oszenia siê do Centrum DZWONI uczêszcza³a do ró¿nego typu
placówek terapeutycznych, w tym 291 osób do warsztatu terapii zajêciowej ( WTZ), 81 osób do
œrodowiskowych domów samopomocy (ŒDS), 38 osób do szko³y specjalnej, 5 do œwietlicy terapeutycznej, natomiast 14 osób w chwili zg³oszenia siê do Centrum DZWONI by³o pracownikami
zak³adu aktywnoœci zawodowej (ZAZ).
Znaczna czêœæ osób przebywa³a w domach rodzinnych – 264 osoby oraz w Domach Pomocy
Spo³ecznej ( DPS) – 10 osób i mieszkalnictwie chronionym ( MCH) – 2 osoby.
Wykres 5.

Rodzaj placówki lub miejsca, w którym przebywa³a osoba zg³aszaj¹c siê do Centrum
DZWONI
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Wiêkszoœæ klientów Centrum DZWONI nie posiada³o doœwiadczenia zawodowego – 79 % “(
556 osób), tylko 21 % ( 149 osób) deklarowa³o wczeœniejsz¹ aktywnoœæ zawodow¹.
Wykres 6.

Doœwiadczenie zawodowe beneficjentów Centrum DZWONI

Osoby posiadaj¹ce doœwiadczenie zawodowe g³ównie zatrudnione by³y na umowê o pracê na
czas okreœlony i nieokreœlony ( ³¹cznie 127 osób), pozosta³e osoby zatrudnione by³y na umowy
zlecenia, odby³y sta¿e i przygotowanie zawodowe. Wiêkszoœæ zatrudnionych wczeœniej klientów
Centrum DZWONI przepracowa³a powy¿ej 12 miesiêcy ( 70 %), sta¿ pracy pozosta³ych nie przekroczy³ 1 roku.

3. Rekrutacja beneficjentów
W pierwszym okresie pracy wszystkie Centra DZWONI prowadzi³y szerok¹ akcjê promocyjn¹,
maj¹c¹ na celu rozpropagowanie swojej dzia³alnoœci. Podstawowym zadaniem tego okresu by³o
dotarcie do osób niepe³nosprawnych intelektualnie i ich rodzin. W tym celu organizowane by³y
spotkania w ró¿nego typu instytucjach, organizacjach oraz placówkach, tak aby jak najszerszej
grupie lokalnej spo³ecznoœci przekazaæ informacje o dzia³alnoœci prowadzonej na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Wœród miejsc, gdzie organizowane by³y
spotkania nale¿y wymieniæ:
- Instytucje samorz¹dowe – Urzêdy Starostw, Miast i Gmin, Miejskie-Gminne Oœrodki Pomocy Spo³ecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe Urzêdy Pracy;
- specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze, szko³y specjalne, zasadnicze szko³y specjalne,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- warsztaty terapii zajêciowej, œrodowiskowe domy samopomocy, domy pomocy spo³ecznej,
zak³ady aktywnoœci zawodowej, inne oœrodki wsparcia.
- Organizacje pozarz¹dowe, w tym szczególnie wspó³praca z Ko³ami terenowymi PSOUU “i
innymi organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych.
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Wa¿nym elementem w dotarciu do beneficjentów Centrum DZWONI by³a wspó³praca “z mediami: artyku³y informacyjne w lokalnej prasie, audycje przedstawiaj¹ce dzia³alnoœæ Centrum
DZWONI w programach telewizyjnych i radiowych, informacje ukazuj¹ce siê w internecie.
Istotne w dzia³aniach rekrutacyjnych by³o dotarcie nie tylko do osób uczêszczaj¹cych do placówek lub szkó³, ale równie wa¿ne by³o dotarcie do osób przebywaj¹cych w domu, nie korzystaj¹cych z ¿adnych form wsparcia i pomocy.
Efektem tych dzia³añ jest grupa 705 osób niepe³nosprawnych intelektualnie, która wyrazi³a chêæ
wspó³pracy i objêta zosta³a dzia³aniami pracowników Centrów DZWONI .

4. Opis funkcjonowania Centrum DZWONI – dynamiczna analiza
4.1. Struktura zatrudnienia kadry merytorycznej
Powszechnie wiadomo, ¿e osoby niepe³nosprawne intelektualnie maja takie same potrzeby rozwojowe, jak inni ludzie, ale ze wzglêdu na charakter swojej niepe³nosprawnoœci wymagaj¹ intensywnego wsparcia i pomocy, szczególnie w wyborze pracy i rozwoju kariery zawodowej. Dlatego
te¿ Centrum DZWONI zatrudnia grupê wyspecjalizowanych pracowników znaj¹cych problem aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych intelektualnie (ONI) takich jak:
- psychologowie,
- doradcy zwodowi,
- trenerzy pracy.
Ka¿dy specjalista ma dok³adnie okreœlony swój zakres obowi¹zków w procesie aktywizacji
zawodowej ONI.
Doradcy zawodowi maj¹ g³ównie za zadanie:
- rejestracjê nowych klientów Centrum DZWONI (przeprowadzenie wywiadu doradczego i
uzupe³nienie formularza zg³oszeniowego),
- okreœlanie predyspozycji zawodowych klientów, analiza zainteresowañ zawodowych,
- tworzenie Indywidualnego Planu Dzia³ania,
- przygotowanie ONI do podjêcia zatrudnienia,
- prowadzenie treningu umiejêtnoœci zawodowych dla klientów Centrum (zajêcia “z zakresu
aktywizacji zawodowej),
- dobór odpowiedniego miejsca pracy dla konkretnego klienta Centrum,
- wsparcie rodziców klientów Centrum,
- konsultacje doradcze,
- prowadzenie spotkañ informacyjnych i prezentacji dla potencjalnych klientów Centrum,
dla placówek, szkó³, rodziców, terapeutów,
- udzia³ w Targach Pracy, konferencjach i imprezach dotycz¹cych aktywizacji zawodowej
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ON lub promuj¹cych dzia³alnoœæ Centrum DZWONI,
- wspó³praca z organizacjami i instytucjami rynku pracy (PUP) oraz organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz osób niepe³nosprawnych,
Psychologowie w swoich dzia³aniach skupiaj¹ siê na:
- wstêpnej diagnozie psychologicznej, w tym przeprowadzeniu wywiadu psychologicznego,
- pomocy w nabyciu i udoskonalaniu umiejêtnoœci spo³ecznych niezbêdnych przy zatrudnieniu na otwarty rynku pracy,
- wsparciu i motywowaniu osób przygotowuj¹cych siê do zatrudnienia;
- wsparciu i motywowaniu osób, które ju¿ podjê³y zatrudnienie;
- wsparciu klientów w sytuacjach kryzysowych,
- poradnictwie psychologicznym dla ONI i ich rodzin,
- pracy z rodzin¹ ONI (zachêcaniu do wspólnych dzia³añ w zakresie aktywizacji zawodowej
ONI, wspieraniu i informowaniu rodziców/opiekunów w wa¿nych dla nich kwestiach);
- wspó³pracy z pracownikami placówek dzia³aj¹cych na rzecz ONI,
- promowaniu dzia³alnoœci DZWONI,
Z kolei trenerzy pracy pomagaj¹ osobom niepe³nosprawnym intelektualnie w:
- znalezieniu miejsca pracy i wype³nieniu czynnoœci zwi¹zanych z procedur¹ zatrudnienia,
- okreœleniu w porozumieniu z pracodawc¹ zakresu czynnoœci, które bêd¹ w zakresie obowi¹zków zatrudnianej osoby (s¹ to w wiêkszoœci prace pomocnicze i porz¹dkowe) oraz
wymiaru czasu pracy (osoby ju¿ zatrudnione pracuj¹ w wymiarze od 1/4 do 3/4 etatu),
- wprowadzeniu niepe³nosprawnego pracownika do przedsiêbiorstwa – praktyczna nauka
czynnoœci zawodowych, wsparciu w integracji ze œrodowiskiem sprawnych pracowników,
Trenerzy równie¿:
- monitoruj¹ i wspieraj¹ ONI w miejscu pracy,
- organizuj¹ i przeprowadzaj¹ jednodniowe warsztaty praktyczne w miejscu pracy,
- organizuj¹ praktyki zawodowe (znalezienie miejsca, czynnoœci, ustalenie warunków wspó³pracy),
- przeprowadzaj¹ analizê stanowiska pracy,
- organizuj¹ i przeprowadzaj¹ szkolenia dla wspó³pracowników z danego przedsiêbiorstwa,
- wspieraj¹ pracodawców w kwestiach formalno – prawnych zwi¹zanych z zatrudnieniem
ONI,
- wspó³pracuj¹ z trenerami szkol¹cymi z danej firmy np. z zakresu HACCP, BHP w celu
przygotowania materia³ów dostosowanych zarówno do wymagañ firmy, jak i poziomu odbioru ONI,
Z prawie dwuletniego doœwiadczenia pracy Centrów wynika, i¿ si³¹ takich dzia³añ jest to, ¿e
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poprzez koncentrowanie siê na indywidualnych mo¿liwoœciach ludzi z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, zapewniaj¹c zindywidualizowane, zale¿ne od potrzeb wsparcie na ró¿nych poziomach,
umo¿liwiamy im wejœcie w prawdziwy œwiat pracy.
4.2. Narzêdzia pomocne w ocenie sytuacji ONI na ka¿dym etapie aktywizacji zawodowej.
Proces aktywizacji zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest procesem wieloetapowym, na ka¿dym etapie wykorzystywane s¹ narzêdzi daj¹ce pe³ny obraz sytuacji osoby z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Pracownicy Centrum DZWONI, w swoich dzia³aniach korzystaj¹ z narz¹dzi i formularzy, które
zosta³y poni¿ej wymienione, a ich zastosowanie szerzej opisane w dalszej czêœci rozdzia³u.
1) Wywiad psychologiczny
2) Wywiad doradczy
3) Profil zawodowy
4) Opinia psychologiczna
5) Opis umiejêtnoœci spo³ecznych
6) Indywidualny Plan Dzia³ania (IPD)
7) Ocena w miejscu pracy
8) Dziennik praktyk
Do tego mo¿na dodaæ przyk³adowe formy gromadzenia i porz¹dkownia informacji:
1) Formularz zg³oszeniowy
2) Wywiad œrodowiskowy
3) Arkusz oceny funkcjonowania poznawczego
4) Obrazkowa analiza zainteresowañ zawodowych
5) Zestaw æwiczeñ do badania umiejêtnoœci i predyspozycji zawodowych
6) Wykaz umiejêtnoœci
7) Ocena w miejscu pracy
8) Opinia po warsztatach praktycznych
Wywiad psychologiczny umo¿liwia wstêpne poznanie klienta i jest punktem wyjœcia do dalszych dzia³añ zwi¹zanych z aktywizacja zawodow¹. Zawiera pytania dotycz¹ce m.in. rodziny beneficjenta i jego funkcjonowania w rodzinie, spêdzania czasu wolnego, samopoczucia, stanów
emocjonalnych, doœwiadczeñ ¿yciowych, osi¹gniêæ i planów na przysz³oœæ, relacji z innymi osobami, radzenia sobie z obowi¹zkami dnia codziennego.
Opinia psychologiczna jest dokumentem kompleksowym, który zawiera obszerne informacje
o osobie niepe³nosprawnej. Powstaje po wielokrotnych spotkaniach z osob¹ - rozmowach indywidualnych i zajêciach grupowych, rozmowach z rodzicami, innymi osobami z jego œrodowiska.
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Opinia zawiera informacje o funkcjonowaniu spo³ecznym osoby, sprawnoœci poznawczej i motorycznej, w tym zdolnoœciach manualnych, sferze emocjonalnej i sposobach radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, zainteresowaniach oraz motywacji do podjêcia zatrudnienia. Zawiera te¿ informacje z przesz³oœci klienta wa¿ne z punktu widzenia zatrudnienia oraz wskazówki co do dalszych
dzia³añ aktywizuj¹cych zawodowo.
Opis umiejêtnoœci spo³ecznych jest dokumentem, który powstaje po spotkaniach indywidualnych i tygodniowych warsztatach (20 godzinnych) z zakresu umiejêtnoœci spo³ecznych. W opisie
zawarte s¹ informacje o komunikatywnoœci osoby niepe³nosprawnej intelektualnie, jej relacjach z
innymi osobami, mo¿liwoœciach wspó³pracy z innymi osobami, radzeniu sobie ze stresem, umiejêtnoœciach zwi¹zanych z ¿yciem spo³ecznym oraz zawodowym. Dokument w dalszej pracy jest
wykorzystywany do opinii psychologicznej.
Arkusz oceny funkcjonowania poznawczego powsta³ w oparciu o KRÓTK¥ SKALÊ OCENY STANU PSYCHICZNEGO (MMSE). Umo¿liwia orientacjê, czy osoba potrafi pisaæ, czytaæ,
liczyæ, czy orientuje siê w czasie i miejscu, jak sobie radzi w zakresie zapamiêtywania, uwagi,
przypominania, daje wskazówki w zakresie funkcji jêzykowych (nazywanie, powtarzanie, wykonywanie poleceñ). Jest to wa¿ne z punktu widzenia doboru przysz³ego stanowiska pracy, wymagaj¹cego sprawnoœci w zakresie wy¿ej wymienionych sfer.
Wywiad œrodowiskowy powstaje w oparciu o rozmowê z rodzicem i s³u¿y przede wszystkim
uzupe³nieniu wywiadu psychologicznego z klientem. Rodzic jest Ÿród³em wiedzy o swoim dziecku, dlatego te¿ staramy siê jak najwiêcej informacji od niego uzyskaæ. Dokument zawiera pytania
dotycz¹ce m.in. mo¿liwoœci klienta, jego wczeœniejszych doœwiadczeñ – osi¹gniêæ i sukcesów, jak
równie¿ niepowodzeñ, aktualnej sytuacji ONI, podejœcia i motywacji do podejmowanych dzia³añ.
Indywidualny Plan Dzia³ania jest to dokument, w którego opracowywaniu uczestniczy osoba
niepe³nosprawna, jej rodzina, znajomi oraz inne osoby pragn¹ce pomóc jej w okreœleniu przysz³oœci. IPD zawiera szczegó³owy opis zainteresowañ i predyspozycji zawodowych ONI, a tak¿e posiadany poziom umiejêtnoœci spo³ecznych. W IPD s¹ równie¿ zapisane cele ONI, strategie ich
osi¹gniêcia, zakres wsparcia potrzebny, aby je zrealizowaæ, a tak¿e wszelkie bariery, które mog¹
uniemo¿liwiæ lub opóŸniæ podjêcie pracy oraz sposoby ich prze³amania.
Wywiad doradczy zawiera informacje na temat zainteresowañ osoby niepe³nosprawnej intelektualnie, sposobów spêdzania wolnego czasu, ulubionych czynnoœci wykonywanych przez ONI
oraz jej plany na przysz³oœæ. W wywiadzie zapisane s¹ równie¿ plany zawodowe – poszukiwane
przez ni¹ miejsce pracy i czynnoœci zawodowe, które chcia³aby wykonywaæ. Wywiad doradczy
umo¿liwia wstêpne poznanie osoby i jest punktem wyjœcia do dalszych dzia³añ zwi¹zanych z aktywizacja zawodow¹. Uzupe³nieniem wywiadu doradczego jest profil zawodowy osoby.
Profil zawodowy zawiera zebrane informacje dot. doœwiadczenia zawodowego, szkoleñ, wykszta³cenie, kwalifikacji, preferencji zawodowych osoby, a tak¿e o jej mo¿liwoœciach i ograniczeniach (zwi¹zanych np. z wystêpowaniem schorzeñ)
Formularz zg³oszeniowy jest to zbiór podstawowych informacji na temat klienta – dane osobowe, stopieñ i rodzaj niepe³nosprawnoœci, poziom wykszta³cenia, doœwiadczenie zawodowe, a tak¿e ogólny stan zdrowia.
Wywiad œrodowiskowy (z rodzicem/opiekunem) jest to uzupe³nienie i pog³êbienie informa-
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cji, które poda³a nam osoba niepe³nosprawna w formularzu zg³oszeniowym i podczas wywiadu
doradczego. Wywiad z rodzicem to Ÿród³o wiedzy na temat funkcjonowania ONI, jej mo¿liwoœci,
umiejêtnoœci, sposobów uczenia siê i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
Obrazkowa analiza zainteresowañ zawodowych jest to zbiór obrazków przedstawiaj¹cych
czynnoœci zawodowe z ró¿nych miejsc pracy. Osoba ma mo¿liwoœæ wyboru czynnoœci, które go
interesuj¹ i które chcia³aby wykonywaæ w pracy.
Zestaw æwiczeñ do badania umiejêtnoœci i predyspozycji zawodowych – æwiczenia te s¹
przeprowadzane przez doradcê zawodowego podczas indywidualnych sesji. Æwiczenia te maj¹ na
celu jak najlepsze poznanie osoby niepe³nosprawnej, jej zainteresowañ zawodowych, ale tak¿e
gotowoœci do wejœcia w rolê pracownika, poziomu motywacji oraz preferencji dotycz¹cych miejsca i warunków pracy.
Opis stanowiska pracy zawiera podstawowe informacje dotycz¹ce firmy, wymagañ co do umiejêtnoœci, samodzielnoœci na danym stanowisku.
Dziennik praktyk zawiera informacje na temat postêpów danej osoby z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w pracy, umiejêtnoœci interpersonalnych, opisu sytuacji trudnych, które mia³y miejsce podczas praktyk/pracy oraz sposobów oraz efektów ich rozwi¹zania.
Wykaz umiejêtnoœci jest to dokument powtarzany cyklicznie, co 3 miesi¹ce, póŸniej rzadziej.
Zawiera informacje na temat: wykonywania czynnoœci dnia codziennego, umiejêtnoœci interpersonalnych, sprawnoœci fizycznej, sfery emocjonalno - motywacyjnej, znajomoœci swoich praw, praktycznych umiejêtnoœci danej osoby. Dziêki powtarzalnoœci ³atwo zaobserwowaæ zmiany w funkcjonowaniu danej osoby oraz sferê, która wymaga pracy i dobraæ odpowiednie metody dzia³ania.
Ocena w miejscu pracy jest to dokument cyklicznie powtarzany. Podobny do wykazu umiejêtnoœci, ale mniej szczegó³owy zapis spostrze¿eñ na temat funkcjonowania ONI zarówno w sferze
radzenia sobie z konkretnymi czynnoœciami, jak i opis sfery emocjonalnej, stosunków interpersonalnych, poziomu samodzielnoœci. Dziêki powtarzalnoœci ³atwo zaobserwowaæ zmiany w funkcjonowaniu danej osoby oraz sferê, która wymaga pracy i dobraæ odpowiednie metody dzia³ania.
Opinia po warsztatach praktycznych jest to zapis z obserwacji ONI podczas warsztatów praktycznych. Opisany jest tam zarówno rodzaj czynnoœci wykonywanych podczas warsztatów, poziom radzenia sobie z wykonywaniem ich przez ONI, jak i stosunek do wykonywanej pracy, do
trenera, do poleceñ, poziom umiejêtnoœci interpersonalnych, itp. oraz wnioski trenera dotycz¹ce
sfery doboru miejsca praktyk, pracy dla danego ONI.
4.3. Kluczowe etapy w procesie aktywizcji zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Jak wynika z doœwiadczeñ europejskich oraz pracowników Centrum DZWONI kluczowymi
etapami w procesie aktywizacji ONI s¹:
1) Ocena wstêpna kandydata do zatrudnienia i stworzenie Indywidualnego Planu Dzia³ania
2) Poœrednictwo pracy, w tym:
a.Wyszukiwanie miejsc pracy
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b.Analiza miejsca pracy i/lub dopasowanie/formowanie miejsca pracy do osoby niepe³nosprawnej
c.Zatrudnienie i szkolenie osoby zatrudnianej w miejscu pracy
d.Sta³e wsparcie i monitorowanie przebiegu pracy. Uczestnictwo osoby niepe³nosprawnej
ju¿ zatrudnionej w grupie motywuj¹co - wspieraj¹cej
4.3.1. Ocena wstêpna kandydata do zatrudnienia i stworzenie Indywidualnego Planu Dzia³ania
Na tym etapie podstaw¹ dzia³añ jest sama osoba niepe³nosprawna. Jej potrzeby, jej pragnienia,
jej preferencje. Dzia³ania tego etapu s¹ nastawione na zdiagnozowanie osoby i opracowanie tzw.
Indywidualnego Planu Dzia³ania.
Celem g³ównym tego etapu jest zebranie informacji dotycz¹cych osobistych preferencji osoby,
zwi¹zanych z przysz³a prac¹. Podjête dzia³ania powinny dostarczyæ informacji o kompetencjach i
umiejêtnoœciach osoby niepe³nosprawnej, o jej s³abych i mocnych stronach, o jej zainteresowaniach i predyspozycjach. Osoba niepe³nosprawna bierze aktywny udzia³ w wyborze stanowiska
pracy, które odpowiada jej zainteresowaniom, potrzebom, aspiracjom, jej sytuacji, jej doœwiadczeniom.
a) Wstêpna diagnoza psychologiczna
Ka¿dy osoba, który trafia do Centrum rozpoczyna swoj¹ wizytê od wstêpnej rozmowy indywidualnej z psychologiem, która ma na celu zebranie jak najwiêkszej liczby informacji o osobie
dotycz¹ m.in. jej funkcjonowania spo³ecznego, samopoczucia, sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami ¿yciowymi, umiejêtnoœci szkolnych (czy osoba potrafi pisaæ, czytaæ i liczyæ), czy
orientuje siê w czasie i miejscu.
W celu lepszego poznania osoby psycholog mo¿e skierowaæ osobê na warsztaty z zakresu
umiejêtnoœci spo³ecznych, gdzie umiejêtnoœæ spo³eczna jest rozumiana jako efektywne przystosowanie do œrodowiska spo³ecznego. Umiejêtnoœci wiêc s¹ przejawem zachowañ akceptowanych
oraz umiejêtnoœci¹ powstrzymania siê od zachowañ nieaprobowanych.
Podczas warsztatów osoba ma mo¿liwoœæ, min:
nabycia umiejêtnoœci spo³ecznych niezbêdny przy podjêciu aktywnoœci zawodowej,
poznania zasad obowi¹zuj¹cych w pracy,
poznania sposobów komunikacji ze wspó³pracownikami i prze³o¿onymi.
Warsztaty odbywaj¹ siê przez piêæ dni w tygodniu, po kilka godzin i mog¹ dostarczyæ wielu
cennych informacji o funkcjonowaniu osoby, sposobach jej zachowania, radzenia z ró¿nymi sytuacjami, gotowoœci¹ wejœcia do nowego œrodowiska, jakim jest miejsce pracy. Po przeprowadzonych warsztatach tworzony jest dokument „Ocena umiejêtnoœci spo³ecznych” (za³. nr1). W ocenie opisany jest poziom i zakres posiadanych przez osobê umiejêtnoœci spo³ecznych, jest on szczególnie pomocny i wykorzystywany przez trenera pracy. Jeœli istnieje taka potrzeba, to po odbytych warsztatach psycholog spotyka siê z osob¹ niepe³nosprawn¹ na konsultacjach indywidu-
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alnych, maj¹cych na celu rozwi¹zanie trudnoœci, które na ten moment utrudniaj¹ osobie wejœcie do przedsiêbiorstwa. Praca z beneficjentem polega na rozpoznaniu problemów oraz znalezieniu sposobów na ich rozwi¹zaniem. Z pozosta³ymi osobami psycholog na bie¿¹co pracuje indywidualnie, by utrwalaæ nabyte umiejêtnoœci. Po warsztatach i konsultacjach indywidualnych z psychologiem tworzona jest szczegó³owa opinia psychologiczna osoby. Zawiera ona informacje dotycz¹ce sfer:
1) funkcjonowania poznawczego;
2) sprawnoœci motorycznej (w tym sprawnoœci manualnej);
3) funkcjonowania spo³ecznego;
4) emocjonalnego funkcjonowania oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi;
5) zainteresowañ, jak równie¿ poziomu motywacji do podjêcia zatrudnienia.
Ca³oœciowa opinia psychologiczna zawiera kompleksowe informacji dotycz¹ce poszczególnych
sfer funkcjonowania osoby, k³ad¹c nacisk na jej umiejêtnoœci i mocne strony. Zawiera równie¿
wskazania i przeciwwskazania co do aktywnoœci zawodowej danego klienta (za³. nr 2 ).
b) Diagnoza doradcza i tworzenie Indywidualnego Planu Dzia³ania
Równoczeœnie z psychologiem pracê z osob¹ niepe³nosprawn¹ rozpoczyna doradca zawodowy. Podczas wywiadu doradczego stara siê on pozyskaæ informacje o doœwiadczeniu zawodowym
osoby, wykszta³ceniu, ambicjach zawodowych, preferowanych warunkach pracy itp.
W pierwszym etapie dzia³añ doradca zawodowy pomaga osobie z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w wyborze kariery i podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu poprzez zidentyfikowanie jego
zainteresowañ, umiejêtnoœci, preferencji. Jeœli doradca zamierza wspieraæ osobê w planowaniu
kariery musimy byæ pewien, ¿e decyzja o pracy jest w zupe³noœci jego w³asn¹ decyzj¹:
Kiedy ju¿ ostatecznie doradca wie, ¿e osoba chce byæ wspierana w celu uzyskania zatrudnienia,
tworzy jej profil zawodowy, który zawiera:
- informacje dot. doœwiadczenia zawodowego;
- szkoleñ, wykszta³cenia, kwalifikacji,
- preferencji dotycz¹cej przysz³ej pracy
- umiejêtnoœci osobistych (higiena, punktualnoœæ, mobilnoœæ)
- umiejêtnoœci spo³ecznych (komunikacja, reakcja na krytykê itd.)
Doradca rozmawia tak¿e o mo¿liwoœciach i ograniczeniach osoby (zwi¹zanych np. “z wystêpowaniem schorzeñ),. Stara siê wstêpnie ustaliæ, jakie miejsce pracy by³oby jednoczeœnie interesuj¹ce i zgodne z predyspozycjami zawodowymi osoby, jej umiejêtnoœciami, mo¿liwoœciami “i zainteresowaniami. Na pewno wa¿ne jest, aby profil by³ skoncentrowany na pozytywach, czyli na zdolnoœciach i sprawnoœciach, a nie na niepe³nosprawnoœci.
Kolejne spotkania indywidualne z doradc¹ zawodowym maj¹ na celu opracowanie Indywidualnego Planu Dzia³ania (IPD), w którym szczegó³owo przedstawiony jest cel zawodowy jaki
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chce osi¹gn¹æ osoba niepe³nosprawna – podjêcie praktyk zawodowych, zatrudnienia, b¹dŸ zmiana
pracy. IPD zawiera tak¿e zebrany opis zainteresowañ i predyspozycji zawodowych ONI, umiejêtnoœci praktyczne oraz poziom funkcjonowania spo³ecznego. W IPD rozpisane s¹ równie¿ dzia³ania, które musi podj¹æ osoba, aby przygotowaæ siê do zatrudnienia (np. indywidualne konsultacje z
psychologiem i doradc¹, udzia³ w treningu umiejêtnoœci spo³eczno-zawodowych, udzia³ w warsztatach praktycznych), zakres wsparcia niezbêdny ONI do osi¹gniêcia celu, wszelkie bariery, które
mog¹ uniemo¿liwiæ lub opóŸniæ podjêcie pracy oraz sposoby ich prze³amania.
W miarê trwania pracy z osob¹ jego IPD jest uzupe³niane i doprecyzowywane, Równie¿ wtedy,
gdy podejmie ona ju¿ zatrudnienie. Zdarza siê, ¿e osoba chcia³by zmieniæ miejsce pracy lub pracodawca wraz z trenerem decyduj¹, ¿e wybrane czynnoœci nie s¹ optymalne dla ONI. Wówczas ponownie nastêpuje proces dopasowywania miejsca pracy lub czynnoœci do mo¿liwoœci i potrzeb
osoby.
c) Warsztaty praktyczne jako element pomocniczy w profilowaniu zawodowym
Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ mog¹ nie mieæ wystarczaj¹cego doœwiadczenia w
dokonywaniu œwiadomych wyborów zw³aszcza tych zwi¹zanych z praca. Psychologowie i doradcy mogê mieæ trudnoœci z ocen¹ umiejêtnoœci i predyspozycji, które takie osoby maj¹ lub nie. Takie
problemy mog¹ pojawiæ siê przy osobach z umiarkowanym i znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci intelektualnej. Tutaj w³aœciwym i sprawdzonym dzia³aniem s¹ tzw.
1) „próby pracy” - jest to cykl kilkugodzinnych spotkañ podczas, których trener ma mo¿liwoœæ sprawdzenia konkretne umiejêtnoœci osoby, co skutkuje doborem odpowiedniego
miejsca praktyk
Przyk³ad „próba pracy”
Za przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e spotkanie zorganizowane dla trójki kandydatów do
praktyk w jednej z restauracji, na stanowisku pomoc kucharza. Spotkanie trwa³o
oko³o 3 godzin i bra³o w nim udzia³ trzech trenerów pracy i trzy ONI. Celem by³o
sprawdzenie jak kandydaci radz¹ sobie “z czynnoœciami, które s¹ obowi¹zkami praktykantów w jednej z restauracji - takich jak krojenie warzyw, wa¿enie makaronów,
przygotowanie i utrzymanie w czystoœci stanowiska pracy, zmywanie oraz ocenienie
umiejêtnoœci niezbêdnych do efektywnej pracy tj. - punktualnoœæ, dok³adnoœæ, wspó³praca w zespole, wykonywanie poleceñ itd. Plan szkolenia obejmowa³ wspólne wyœcie z biura Centrum Dzwoni do sklepu spo¿ywczego i zakupy produktów, “z których
potem uczestnicy mieli za zadanie zrobiæ sa³atkê. Podczas wizyty w sklepie ka¿dy “z
uczestników dosta³ 10 z³ i listê zakupów, obejmuj¹c¹ m¹kê, pomidory i ogórek. By³a
te¿ mo¿liwoœæ sprawdzenia orientacji kandydatów przy wa¿eniu zleconej iloœci danego produktu. Po powrocie do biura uczestnicy mieli pokroiæ swoje warzywa i zrobiæ z
nich sa³atkê, “a z m¹cznego ciasta æwiczyæ ugniatanie kulek (jest to jedna z czynnoœci wymagana od naszych praktykantów w jednej z restauracji).
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Wnioski ze spotkania:
Trenerzy przy ocenie predyspozycji danego kandydata zwracali szczególn¹ uwagê na takie cechy jak:
- wytrzyma³oœæ – podczas drogi do sklepu,
- znajomoœæ wartoœci wag – przy wa¿eniu produktów,
- znajomoœæ wartoœci pieni¹dza – uczestnicy mieli zrobiæ zakupy za 10 z³ i rozliczyæ siê z
reszty, trening ekonomiczny,
- czynnoœci – krojenie warzyw, lepienie kulek z ciasta,
- wspó³praca w grupie - umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktów interpersonalnych,
- inicjatywnoœæ - samodzielne znajdowanie rozwi¹zañ problemów,
- postawa wobec prze³o¿onego – wykonywanie poleceñ, dystans,
- jakoœæ wykonywanej pracy - dok³adnoœæ, efektywnoœæ, tempo
Cykl spotkañ zakoñczony by³ podsumowaniem umiejêtnoœci zawodowych ka¿dego z kandydatów i ocen¹ ich wykorzystania w prawdziwym miejscu pracy. Po konsultacji z doradc¹ zawodowym trenerzy zdecydowali o rozpoczêciu praktyk zawodowych w np. gastronomii przez wszystkie
trzy ONI, bior¹ce udzia³ w spotkaniu.
1) Krótkoterminowe (krótkotrwa³e) warsztaty s¹ kolejn¹ form¹ praktycznych warsztatów, aktualnie najbardziej preferowan¹. S¹ to warsztaty w miejscu pracy, maj¹ce na celu
sprawdzenie jak kandydat odnajduje siê w œrodowisku pracy. Warsztaty trwaj¹ zazwyczaj
1-2 dni i odbywaj¹ siê w miejscu przysz³ych praktyk. Podczas warsztatów, osoba ma mo¿liwoœæ oswoiæ siê ze struktur¹ organizacyjn¹ przedsiêbiorstwa, zasadami funkcjonowania, poznaæ personel i atmosferê miejsca pracy. Jeden kandydat przed odbyciem praktyk
mo¿e odbyæ kilka krótkoterminowych warsztatów, aby poszerzyæ swoje doœwiadczenie
zawodowe i wybraæ preferowan¹ formê pracy lub miejsce odbycia praktyk.
2) Praktyki zawodowe trwaj¹ oko³o miesi¹ca. Podczas praktyk trener ponownie ocenia kandydata do zatrudnienia pod k¹tem podstawowych umiejêtnoœci spo³ecznych i pracowniczych, okreœlaj¹c ich indywidualny poziom oraz ustalaj¹c wskazania do prowadzenia niezbêdnych treningów i obszarów niezbêdnego wsparcia. Praktyka 1-miesiêczna jest najczêœciej wystarczaj¹ca, aby pracodawca zorientowa³ siê, jakim pracownikiem by³aby konkretna osoba niepe³nosprawna. ONI mo¿e natomiast przekazaæ informacjê zwrotn¹ czy
ten rodzaj pracy jej odpowiada.

4.3.2 Poœrednictwo pracy
Trener szukaj¹c odpowiedniego miejsca pracy zdobywa informacji o pracodawcach ró¿nymi
sposobami i metodami. Informacje mog¹ pochodziæ z obserwacji lokalnego rynku pracy w naszej
miejscowoœci, w mieœcie, na wsi. Wiele informacji znaleŸæ mo¿na w prasie lokalnej, m.in. informacje o firmach, o ich dzia³alnoœci, o ludziach, którzy tam pracuj¹, itp. Metod¹ zdobywania infor-
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macji o pracodawcach jest równie¿ studiowanie ulotek, znajduj¹cych siê w ró¿nych miejscach,
m.in. wrzucanych do skrzynki pocztowej, zamieszczonych na s³upach, z reklamami lokalnych zak³adów produkcyjnych, firm us³ugowych. Znakomitym Ÿród³em informacji s¹ kluby pracodawców, z którymi warto nawi¹zaæ kontakt, aby ponadto m.in. promowaæ zatrudnianie pracowników z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Bardzo skuteczn¹ metod¹ poszukiwania pracodawców jest stworzenie „sieci kontaktów”, czyli
wykorzystanie prywatnych kontaktów jako sposobu znalezienia zatrudnienia. Przecie¿ ka¿dy ma
osobist¹ sieæ kontaktów, na któr¹ sk³adaj¹ siê rodzina, przyjaciele, krewni, specjaliœci, s¹siedzi,
wspó³pracownicy i wiele innych osób.
a) Pierwszy kontakt z pracodawc¹
Pierwszy kontakt z pracodawc¹ mo¿e odbywaæ siê w formie rozmowy telefonicznej lub bezpoœredniego spotkania. W kontakcie telefonicznym najwa¿niejsz¹ zasad¹ jest, ¿e nie pyta siê o pracê
przez telefon. Rozmowa ma s³u¿yæ umówieniu siê na spotkanie. W niektórych przypadkach spotkanie z pracodawc¹ mo¿e siê odbyæ bez przeprowadzenia wczeœniejszej rozmowy telefonicznej.
W obu przypadkach spotkanie bêdzie wygl¹daæ podobnie.
Pierwsze spotkanie z pracodawc¹ to przedstawienie informacji o Centrum, o jego dzia³alnoœci i
rodzajach wsparcia udzielanego pracodawcy. W niektórych przypadkach mo¿na spotkaæ siê potencjalnych pracodawc¹ nie wiedz¹c, czy dysponuje on wolnymi stanowiskami. Wówczas trener mo¿e
wspomóc pracodawcê poprzez identyfikacjê potencjalnych zadañ, które mog¹ byæ realizowane
(tzw. „tworzenie miejsca pracy”).
Kolejne spotkanie to udzielanie informacji o specyfice pracy z osobami niepe³nosprawnymi
intelektualnie, promowanie wizerunku osoby niepe³nosprawnej intelektualnie jako wartoœciowego
pracownika, tak¿e rozmowy (czêsto na proœbê pracodawcy) o korzyœciach materialnych jakie mog¹
pozyskaæ zatrudniaj¹c osoby niepe³nosprawne.
Wielu potencjalnych pracodawców ma du¿o obaw i w¹tpliwoœci. Nie s¹ pewni, czy osoba niepe³nosprawna bêdzie w stanie staæ siê sumiennym pracownikiem, który podo³a swoim obowi¹zkom i zintegruje siê z zespo³em. Wiele argumentów przekonuje pracodawców, ¿e zatrudnienie
osoby niepe³nosprawnej przynosi przedsiêbiorstwu wymierne korzyœci. W obecnej sytuacji, gdy
wiele osób szuka pracy za granic¹ i firmy – g³ównie te z bran¿y gastronomicznej i handlowo –
us³ugowej borykaj¹ siê z du¿¹ rotacja pracowników i koniecznoœci¹ ci¹g³ego poszukiwania i szkolenia nowych kadr, fakt, ¿e osoba niepe³nosprawna intelektualnie jest pracownikiem lojalnym szukaj¹cym stabilizacji jest nie do przecenienia. Niepe³nosprawny pracownik, gdy znajdzie stanowisko odpowiadaj¹ce jego mo¿liwoœciom i zainteresowaniom nie szuka nowej pracy, uto¿samia siê
ze swoj¹ firm¹ i jest bardzo lojalnym pracownikiem.
Kolejnym argumentem przemawiaj¹cym na korzyœæ zatrudnienia ONI jest budowanie korzystnego wizerunku firmy. Zatrudnienie osoby niepe³nosprawnej stawia przedsiêbiorstwo w korzystnym œwietle, przyczyniaj¹c siê do tym samym do zwiêkszenia zainteresowania klientów.
Nie bez znaczenia jest tak¿e wsparcie udzielane przez Centrum DZWONI podczas przygotowania przedsiêbiorstwa do wejœcia osoby niepe³nosprawnej intelektualnie oraz przez ca³y czas pozostawania niepe³nosprawnego pracownika w przedsiêbiorstwie. Wielu pracodawców przyznaje, ¿e
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chêtnie by zatrudnili osobê niepe³nosprawn¹, ale nie wiedz¹ jak siê tego podj¹æ - gdzie szukaæ
kandydatów dobrze przygotowanych do pracy, jak wyszukaæ dla nich odpowiednie stanowiska
pracy i jak wdro¿yæ ich do pracy.
Gdy pracodawcê jest ju¿ przekonany do zorganizowania praktyk zawodowych lub zatrudnienia
osoby niepe³nosprawnej intelektualnie w swoim przedsiêbiorstwie trener pracy ustala kolejne etapy dzia³ania. Wa¿ne jest, by ukoñczyæ rozmowy z pracodawc¹ i stworzyæ plan dzia³ania, na które
godz¹ siê obie strony. Taki plan powinien zawieraæ:
- Opis charakteru praktyk (czynnoœci do wykonania)
- Okreœlenie warunków praktyki (wymiar czasu, warunków pracy)
- Ustalenie terminu przeszkolenia przez trenera zespo³u wspó³pracowników, przygotowuj¹cego ich do przyjêcia pracownika niepe³nosprawnego - jeœli pracodawca zg³osi tak¹ potrzebê.
- Ustalenie terminu wejœcia trenera pracy do zak³adu, w celu rozpoznania stanowiska pracy
(analiza miejsca pracy)
- Zawarcie szczegó³owego kontraktu i podzia³u wsparcia pomiêdzy pracodawców a Centrum
DZWONI.
Po zakoñczonych praktykach trener przekazuje osobie niepe³nosprawnej w sposób dla niej
dostêpny informacje na temat mo¿liwoœci zatrudnienia i pomaga w podjêciu œwiadomych decyzji
co do dalszej przysz³oœæ zawodowej. Jeœli osoba jest zainteresowana podjêciem pracy, trener ustala
z pracodawc¹ warunki zatrudnienia, jak równie¿ udziela informacji dotycz¹ce spraw zwi¹zanych
“z kwestiami formalnymi zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej.
b) Analiza miejsca pracy i dopasowanie pracy do osoby niepe³nosprawnej
Trener dokonuje analizy miejsca pracy u pracodawcy oraz ustala z pracodawc¹ warunki praktyk/zatrudnienia. Aby dokonaæ dobrej, rzetelnej analizy miejsca pracy trener podejmuje i wykonuje zadania, które bêd¹ powierzone pracownikowi niepe³nosprawnemu. To podstawowy warunek
dobrego dopasowania miejsca pracy do kandydata do zatrudnienia i przygotowania dobrego planu
szkolenia osoby niepe³nosprawnej na stanowisku.
Z doœwiadczeñ Centrum DZWONI wynika, i¿ wiêkszoœæ stanowisk, które oferuj¹ pracodawcy
to stanowiska pomocnicze, w ramach których trener mo¿e wybraæ czynnoœci proste i powtarzalne,
najczêœciej zwi¹zane z wykonywaniem pracy fizycznej i nie wymagaj¹ce dodatkowych kwalifikacji. Takie w³aœnie proste, regularne i powtarzalne czynnoœci s¹ idealne dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Reasumuj¹c mo¿na analizê miejsca pracy zamkn¹æ w kilku g³ównych punktach:
- rodzaj zatrudnienia:
- przewidywany czas, na jaki bêdzie zawarta umowa, mo¿liwoœæ jej przed³u¿enia oraz zmiany charakteru:
- szczegó³owy opis prac do wykonania przez pracownika niepe³nosprawnego (czynnoœci,
czas, itp.):
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- wymagane zdolnoœci, kompetencje (np. czytanie, pisanie, liczenie, mowa, orientacja w czasie, itp.):
- poziom wymaganej samodzielnoœci (samoobs³uga stanowiska, podejmowanie decyzji, inicjatywa, itp.)
- przeciwwskazania medyczne
Taka analiza pozwala równie¿ stwierdziæ, ile trzeba bêdzie udzieliæ wsparcia niepe³nosprawnemu pracownikowi, ¿eby spe³niæ oczekiwania pracodawcy. Wyniki analizy pracy i profilu zawodowego osoby powinny daæ w sumie wiedzê potrzebn¹ do dopasowaniu miejsca pracy. Kluczowe s¹
informacje, ¿e praca wpasowuje siê w preferencje i zainteresowania osoby, wiedza, ¿e wymagania
stawiane przysz³emu pracownikowi s¹ bliskie, jego faktycznym mo¿liwoœciom, i ¿e bardzo szybko
bêdzie mo¿na dobraæ rodzaj wsparcia przy wykonywaniu takiej pracy.
c) Zatrudnienie i szkolenie osoby zatrudnianej w miejscu pracy
Szkolenie w miejscu pracy ma na celu dopasowanie metod szkolenia do okreœlonych potrzeb
indywidualnych osoby. Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ maj¹ trudnoœci z przyswajaniem nowych umiejêtnoœci. Dlatego te¿ systematyczne szkolenie jest bardzo skuteczn¹, podzielon¹ na etapy strategi¹ uczenia wszelkich umiejêtnoœci. Celem systematycznego szkolenia jest doprowadzenie do sytuacji, w której osoba zakoñczywszy szkolenie, bêdzie w stanie same wykonywaæ pracê. Jak wiadomo, zakres przygotowania osoby niepe³nosprawnej do zatrudnienia i przebieg
szkolenia zale¿y od indywidualnych cech niepe³nosprawnego pracownika, miejsca pracy i innych
warunków towarzysz¹cych procesowi zatrudnienia. Dlatego te¿, w jednym wypadku potrzeba bardzo intensywnego d³ugiego szkolenia w miejscu pracy, w innym mog¹ wystarczyæ dos³ownie kilka
dni.
Wa¿ne jest jednak, aby wsparcie na stanowisku pracy stopniowo siê zmniejsza³o, ¿eby dawaæ
coraz wiêcej samodzielnoœci pracownikowi niepe³nosprawnemu w wykonywaniu czynnoœci. Jednym ze sposobów wygaszania wsparcia jest np. opóŸnienie podpowiedzi, najpierw nale¿y obserwowaæ, czy osoba potrafi wykonywaæ zadania bez podpowiedzi, nastêpnie dostarczaæ podpowiedzi, w sytuacji, gdy waha siê lub wykonuje b³êdy. Ukoñczenie szkolenia powinno zakoñczyæ siê na
osi¹gniêciu takiego etapu, w którym osoba samodzielnie wykonuje czynnoœci w miejscu pracy.
Jak wynika z doœwiadczeñ trenerów pracy zatrudnionych w Centrum DZWONI, z czasem zadania trenera pracy w przedsiêbiorstwie naturalnie przejmuje jeden z pracowników pe³nosprawny
(organizacja naturalnego wsparcia zespo³u wspó³pracowników). Takie wsparcie powinno staæ siê
sta³ym elementem w œrodowisku pracuj¹cej osoby niepe³nosprawnej.
W praktyce okaza³ siê równie¿, ¿e najwiêkszego znaczenia w procesie szkolenia nie ma nauka
czynnoœci zawodowych. Du¿o wiêksze wyzwanie to rozwój umiejêtnoœci spo³ecznych u osoby
zatrudnianej oraz odpowiedniego sposobu zachowania siê w miejscu pracy. Wiele osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ bêdzie potrzebowa³o porad - jak komunikowaæ siê z koleg¹ lub kole¿ank¹ z pracy, prosiæ o pomoc przyjmowaæ krytykê, prosiæ o instrukcjê itp.
W odró¿nieniu od systematycznego szkolenia w miejscu pracy, szkolenia z zakresu umiejêtnoœci spo³ecznych s¹ prowadzone przez psychologa w Centrum DZWONI. Nie wszystkie jednak
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osoby bêd¹ potrzebowa³y intensywnego wsparcia poza zak³adem pracy, osoby z dobrymi umiejêtnoœciami komunikacyjnymi czêsto ucz¹ siê lub zmieniaj¹ zachowanie po prostu na podstawie otrzymanych porad i informacji, np. Gdy Monika irytuje wspó³pracowników, bo bardzo du¿o mówi
podczas pracy i przeszkadza innym, mo¿na jej poradziæ ograniczenie siê w tym wzglêdzie. Trzeba
jednak dostrzec, ¿e czasem to nie tylko pracownik potrzebuje rady i wsparcia, ale tak¿e pracodawca, prze³o¿eni lub wspó³pracownicy. W takiej sytuacji trener udziela wsparcia ka¿dej ze stron.
d) Sta³e wsparcie i monitorowanie przebiegu pracy. Uczestnictwo osoby niepe³nosprawnej
ju¿ zatrudnionej w grupie motywuj¹co - wspieraj¹cej.
Po tym, jak osoba podejmie zatrudnienie, praca Centrum nie koñczy siê, wrêcz przeciwnie nabiera innego wymiaru. Ci¹g³e wsparcie jest elementem podstawowym w procesie aktywizacji zawodowej ONI, potrzebnym na ka¿dym etapie procesu zatrudnienia. Tyle tylko, ¿e zakres i formy
pomocy dla osoby niepe³nosprawnej bêd¹ zale¿a³y od jej potrzeb, umiejêtnoœci i mo¿liwoœci. Wa¿ne jest bowiem, podtrzymanie standardu wykonywanej pracy przez dan¹ osobê. Kiedy tylko wygaœnie bezpoœrednie wsparcie w miejscu pracy przez trenera, powinien on ustaliæ schemat monitorowania w miejscu pracy osoby niepe³nosprawnej intelektualnie. Pozwoli to szybko rozwi¹zaæ
pojawiaj¹ce siê problemy, zdecydowaæ siê ewentualnie na powtórzenie szkolenia lub jego przeformu³owanie, koncentruj¹c siê na nowych zadaniach, które pojawi³y siê przed niepe³nosprawnym
pracownikiem w miejscu pracy.
Wsparcie najczêœciej dotyczy:
- pomocy w rozwi¹zywaniu problemów praktycznych (strój w miejscu pracy, nauka dojazdu
itp.);
- pomoc w za³atwianiu formalnoœci zwi¹zanych z zatrudnieniem (lekarz medycyny pracy,
badania sanepidowskie, Urz¹d Skarbowy, bank, sprawy kadrowe u pracodawcy i inne.)
- pomoc w rozszerzeniu lub zmianie czynnoœci w przedsiêbiorstwie;
- pomocy w zaadaptowaniu siê do zmian w pracy lub zmiany œcie¿ki kariery;
Rol¹ trenera jest wsparcie w rozwi¹zywaniu pojawiaj¹cych siê problemów we wspó³pracy z
zespo³em wspó³pracowników, z pracodawc¹ i z osob¹ niepe³nosprawn¹.
W trakcie zatrudnienia osoby potrzebuj¹ równie¿ wsparcia w obszarze:
- trudnych relacjach z pe³nosprawnymi wspó³pracownikami (wra¿liwoœæ uczuciowa, chêæ
nawi¹zania oraz d³u¿szego kontynuowania rozmowy, poczucie ni¿szoœci (jestem gorszy,
bo niepe³nosprawny);
- wyeliminowaniu niepo¿¹danych zachowañ w miejscu pracy, czasami wieloletnie nawyki,
które nie mog¹ byæ przeniesione i stosowane w zak³adzie pracy;
Tutaj du¿a rola psychologa, który stara siê wspieraæ osobê w rozwi¹zywaniu problemów poprzez:
- udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego w Centrum,
- prowadzenie grupy motywuj¹co – wspieraj¹cej, gdzie osoby ju¿ pracuj¹ce mog¹ opowie-
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dzieæ o swoich problemach pojawiaj¹cych siê w miejscu pracy i otrzymaæ pomoc zarówno
od psychologa, jak równie¿ od pozosta³ych uczestników.
Z doœwiadczeñ Centrum DZWONI wynika, ze wsparcie powinno byæ dostêpne ju¿ na samym
pocz¹tku pojawienia siê problemu, a nie wtedy gdy sytuacja jest ju¿ niemal krytyczna. Dlatego te¿
trenerzy pracy powinni wiêc mieæ regularny kontakt z miejscem pracy osoby niepe³nosprawnej,
który umo¿liwi im dostrze¿enie ewentualnych problemów i zajêcie siê nimi w celu ich rozwi¹zania.
Mówi¹c o pracy z klientem Centrum DZWONI mamy wiêc na myœli, „pracê ci¹g³¹”, od momentu pierwszego kontaktu poprzez diagnozowanie, organizowanie praktyk, zatrudnienie, monitorowanie i wsparcie w rozwi¹zywaniu trudnych problemów, jakie siê pojawi¹ w miejscu pracy.
Podsumowanie
Doœwiadczenie uczy, ¿e sukces w podejmowaniu dzia³añ na rzecz zatrudnienia osób “z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, jeœli zostanie osi¹gniêty, na pewno wzbudzi zainteresowanie. Wszyscy zareaguj¹ pozytywnie, gdy tylko zauwa¿¹, ¿e to przynosi wymierne korzyœci. Pracodawcy
bêd¹ siê dzieliæ miêdzy sob¹ doœwiadczeniami. Rodzice bêd¹ mówiæ o rozwoju osobowym swoich
dzieci i rozwoju w ramach zatrudnienia. Co najwa¿niejsze, osoby niepe³nosprawne bêd¹ korzystaæ
ze swojej niezale¿noœci oraz ze statusu pracownika i stan¹ siê orêdownikami pracy a nie zasi³ków.
Reasumuj¹ mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e projekt Centrum DZWONI okaza³ siê du¿ym
sukcesem, gdy¿:
- powsta³o 9 Centrów Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie;
- Centrum jest jedyn¹ w Polsce profesjonaln¹, bezp³atna agencj¹ poœrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹;
- w ka¿dym z Centrum zostali zatrudnieni doradcy zawodowi, psychologowie/pedagodzy
oraz trenerzy pracy. Umo¿liwi³o to zaktywizowanie zawodowe bezrobotnych b¹dŸ te¿ biernych zawodowo osób niepe³nosprawnych intelektualnie (ONI), które stanowi¹ grupê najbardziej wykluczon¹ z otwartego rynku pracy
- w swoim dzia³aniach podejmowanych w stosunku do ONI, pracownicy Centrum skoncentrowali siê na mo¿liwoœciach, a nie na ograniczeniach klientów, poprzez zapewnianie osobom wsparcia odpowiedniego do ich indywidualnych potrzeb.
- ka¿de z Centrum podjê³o konkretne dzia³ania aktywizuj¹ce, w stosunku do swoich klientów, które mo¿na podzieliæ na:
- spotkania informacyjne z klientem,
- wywiad psychologiczny z klientem,
- wywiad doradczy z klientem,
- warsztaty dla ONI (trening umiejêtnoœci spo³eczno - zawodowych dla osób przygotowu-
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j¹cych siê do pracy, warsztaty umiejêtnoœci spo³ecznych dla osób przygotowuj¹cych siê
do pracy, grupy motywuj¹co - wspieraj¹ce dla ONI),
- warsztaty praktyczne,
- praktyki zawodowe,
- indywidualne spotkania dla ONI,
- rejestracja ONI w Urzêdzie Pracy,
- dopasowanie stanowiska pracy do osoby,
- wprowadzenie na stanowisko pracy,
- szkolenie w miejscu pracy,
- monitoring,
- udzielenie pomocy w za³atwianiu formalnoœci zwi¹zanych z zatrudnieniem (lekarz medycyny pracy, badania sanepidowskie, Urz¹d Skarbowy, bank, sprawy kadrowe u pracodawcy i inne),
- udzielanie wsparcia w miejscu pracy.
Prawie dwuletnie doœwiadczenia pracy Centrów pokazuj¹, i¿ si³¹ takich dzia³añ jest to, ¿e poprzez koncentrowanie siê na indywidualnych mo¿liwoœciach ludzi z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, zapewniaj¹c zindywidualizowane, zale¿ne od potrzeb wsparcie na ró¿nych poziomach, umo¿liwiamy im wejœcie w prawdziwy œwiat pracy.
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Rozdzia³ V

Rola rodziny w procesie aktywizacji zawodowej osoby z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹
Autor: Gra¿yna Prusisz

1. Wp³yw rodziny na rekrutacjê osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
Informacje o dzia³alnoœci placówek wspieraj¹cych zatrudnienie i formach wsparcia w zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych kierowane s¹ najczêœciej bezpoœrednio do zainteresowanej osoby
niepe³nosprawnej. Jednak przekaz informacji do osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest
znacznie utrudniony. W wiêkszoœci przypadków pierwszym odbiorc¹ informacji jest rodzic lub
opiekun bezpoœrednio zainteresowany aktywizacj¹ zawodow¹ osoby niepe³nosprawnej intelektualnie. Jest on tak¿e pierwszym odbiorc¹ idei zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej intelektualnie
na otwartym rynku pracy. Od rodzica najczêœciej zale¿y, czy pomo¿e swojemu dziecku podj¹æ
œwiadom¹ decyzjê i czy odpowiednio zmotywuje go do podjêcia dzia³añ w kierunku zatrudnienia.
Wykres 7.

Decyzja dotycz¹ca skorzystania z us³ug Centrum DZWONI (Ÿród³o: kwestionariusz“
wywiadu z rodzicem).

Z analizy kwestionariusza wywiadu z rodzicem beneficjenta Centrum DZWONI wynika, ¿e
decyzjê o przyst¹pieniu do projektu w 35% podjêli rodzice, w 32 % rodzice w porozumieniu z
w³asnym dzieckiem, w 18 % motywatorem w podjêciu decyzji byli opiekunowie i terapeuci, a
tylko 15% osób niepe³nosprawnych decyzjê podjê³o samodzielnie.
Promotorami idei zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku jest równie¿ kadra w placówkach PSOUU. Sposób rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z d¹¿eniem ONI do samodziel-
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noœci w g³ównej mierze zale¿y jednak od przyzwolenia i akceptacji rodziców dla podejmowanych
dzia³añ aktywizuj¹cych. Od rodziców w wiêkszoœci przypadków zale¿y, czy konkretna osoba przyst¹pi do projektu, czy bêdzie bra³a udzia³ w szkoleniu, wreszcie, czy przyjmie ofertê zatrudnienia.
2. Przep³yw informacji o ofercie Centrum DZWONI
Problem zatrudnienia ONI zwi¹zany jest ze stereotypem i mitem funkcjonuj¹cym tak¿e wœród
rodziców osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, Pamiêtaæ nale¿y, i¿ wielu rodziców w przesz³oœci utwierdzano w przekonaniu, ¿e zatrudnienie w przypadku ich syna /córki nie jest mo¿liwe,
lub, ¿e s¹ oni po prostu niezdolni do pracy. Przez wiele lat ¿yli w przeœwiadczeniu, ¿e ich dzieci nie
tylko nie mog¹ pracowaæ, ale nie maj¹ takiego prawa ze wzglêdu na posiadan¹ grupê inwalidzk¹
lub orzeczenie o niepe³nosprawnoœci i zawarte w nich zapisy. G³êboko tkwi¹cy stereotyp myœlowy
blokuje i utrudnia przekonanie ich o zmianach, jakie zasz³y w zakresie integracji zawodowej i
spo³ecznej ich dzieci. Z tym zwi¹zany jest równie¿ fakt, ¿e osoby niepe³nosprawne intelektualnie
nie rejestruj¹ siê w Powiatowych Urzêdach Pracy.
Z obserwacji pracowników Centrum wynika, ¿e do projektu zg³aszaj¹ siê czêsto rodzice, którzy
informacjê o zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych otrzymali od innych rodziców, których dzieci
s¹ aktywizowane zawodowo lub ju¿ pracuj¹ na otwartym rynku pracy. Rodzice ci czêsto informuj¹,
¿e wiedzieli o Centrum ju¿ wczeœniej, ale uwa¿ali, ¿e oferta Centrum nie dotyczy ich dzieci.
Trafnym Ÿród³em przekazu okaza³y siê audycje radiowe i programy telewizyjne z udzia³em
rodziców i samych ONI pracuj¹cych na otwartym rynku pracy. Informacje przekazywane przez
rodziców dla niektórych osób s¹ bardziej wiarygodne ni¿ przekazywane za poœrednictwem mediów przez doradców zawodowych czy terapeutów.
Najefektywniejszym œrodkiem przekazu informacji by³y spotkania zorganizowane przez pracowników Centrum w placówkach, do których uczêszczaj¹ osoby niepe³nosprawne intelektualnie,
tj.: WTZ, ZAZ, ŒDS. Rodzice dowiadywali siê te¿ o funkcjonowaniu Centrum od znajomych,
których dzieci uczêszczaj¹ do powy¿szych placówek.
Niezwykle trudnym zadaniem okaza³o siê dotarcie z informacj¹ o ofercie do rodziców oraz
samych ONI przebywaj¹cych w domu i nie uczestnicz¹cych w ¿adnych formach integracji spo³ecznej. Uzyskanie danych tych rodzin z MOPS-u, GOPS-u, czy PCPR-u okaza³o siê niemo¿liwe
ze wzglêdu na ochronê danych osobowych. W wy¿ej wymienionych instytucjach rozprowadzane
by³y ulotki i plakaty. Pracownicy Centrum przeprowadzali zebrania informacyjne dla pracowników socjalnych licz¹c, ¿e za ich poœrednictwem dotr¹ do ONI przebywaj¹cych w domu. Dzia³ania
te nie przynios³y oczekiwanych rezultatów, bowiem tylko nieliczne rodziny otrzyma³y informacjê
z instytucji samorz¹dowych.
Informacje o dzia³alnoœci Centrum zamieszczane by³y na stronach internetowych Kó³ terenowych PSOUU, PUP oraz miejskich. Utworzona zosta³a strona internetowa Centrum DZWONI.
Rodzice nie podaj¹ jako Ÿród³a informacji Internetu, gdy¿ ten œrodek przekazu dla wiêkszoœci rodzin ONI jest niedostêpny.
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Wykres 8.

Ÿród³a informacji o Centrum DZWONI (Ÿród³o: badania w³asne)

Rodzice o funkcjonowaniu Centrum DZWONI dowiadywali siê najczêœciej z takich Ÿróde³ jak:
spotkania organizowane przez pracowników Centrum w placówkach, do których uczêszczaj¹ ONI,
plakaty i ulotki, poœrednictwo mediów (radio, gazet , telewizji), informacje przekazywane przez
znajomych. Najwiêksza liczba ankietowanych rodziców, tj. 50 %, jako Ÿród³o informacji podaje
spotkania zorganizowane przez pracowników Centrum DZWONI w placówkach, do których uczêszczaj¹ ONI, takich jak: WTZ, ZAZ, ŒDS.
3. Obawy i oczekiwania rodziców beneficjentów Centrum DZWONI
Z analizy kwestionariusza wywiadu z rodzicem wynika, ¿e rodzice klientów Centrum DZWONI uwa¿aj¹, ¿e ich dziecko chce pracowaæ. Argumenty, jakie za tym przemawiaj¹ to: mo¿liwoœæ
zarobku, nauka nowych czynnoœci, wzrost samodzielnoœci i mo¿liwoœæ przebywania w innym œrodowisku ni¿ domowe.
Na podstawie tematyki zebrañ informacyjnych dla rodziców mo¿na wnioskowaæ, ¿e w pocz¹tkowym etapie dzia³alnoœci rodzice oczekiwali przede wszystkim informacji na temat oferty Centrum DZWONI. Rodziców interesowa³o g³ównie, na czym polega zatrudnienie wspomagane, kim
jest trener pracy oraz jaka jest jego rola. Chcieli równie¿ rozwiaæ swoje obawy dotycz¹ce zatrudnienia ich dziecka na otwartym rynku pracy. Pytania, jakie kierowali do pracowników Centrum
wskazuj¹ na takie obawy rodziców, jak:
- Obawa przed utrat¹ renty socjalnej;
- Obawa przed utrat¹ miejsca w placówce, w której aktualnie przebywa dziecko;
- Obawa przed zmian¹ b¹dŸ utrat¹ orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci;
- Obawa przed niew³aœciwym traktowaniem dziecka w miejscu pracy;
- Obawa przed utrat¹ kontroli nad zachowaniem dziecka.
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Rodzice decyduj¹c siê na przyst¹pienie ich dziecka do projektu oczekiwali indywidualnej pomocy zwi¹zanej z aktywizacj¹ zawodow¹ syna b¹dŸ córki. Liczyli, ¿e dziêki udzia³owi w projekcie
ich dziecko zdobêdzie pierwsze doœwiadczenie zawodowe. Oczekiwali znalezienia pracy i wsparcia w zatrudnieniu ich dziecka.
Wykres 9.

Oczekiwania rodziców przychodz¹cych do Centrum DZWONI (Ÿród³o: badania
w³asne)

50 % ankietowanych rodziców odpowiedzia³o, i¿ przychodz¹c do Centrum DZWONI oczekiwa³o znalezienia pracy i wsparcia w zatrudnieniu syna/córki. Pozosta³e odpowiedzi to: nie mia³em/am konkretnych oczekiwañ (9%), dzia³ania integracyjne i aktywizuj¹ce zawodowo (8%), uczestnictwo w szkoleniach (8%), ocena predyspozycji zawodowych (7%), wsparcie psychologiczne dla
syna/córki i rodziny (8%), zdobycie przez dziecko doœwiadczenia w pracy (praktyki) (4%), informacje na temat zatrudnienia ONI (2%), do skrajnych oczekiwañ, takich jak zmiana prawa.
4. Kontakty rodziców z pracownikami Centrum DZWONI
Kontakty z rodzicami inicjowane by³y najczêœciej przez pracowników Centrum DZWONI. Rodzice z w³asnej inicjatywy zg³aszali siê sporadycznie, g³ównie, gdy pojawi³ siê problem i oczekiwali pomocy w jego rozwi¹zaniu. Najczêstszy rodzaj kontaktu to kontakt telefoniczny i bezpoœredni w Centrum.
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Wykres 10. Czêstotliwoœæ kontaktu rodzica z pracownikami Centrum DZWONI (•ród³o: badania w³asne)

Rodzice najczêœciej kontaktowali siê z pracownikami Centrum DZWONI raz na miesi¹c (37%).
Czêœciej ni¿ raz w miesi¹cu kontaktowa³o siê 35% rodziców, raz na trzy miesi¹ce 15%, raz na 6
miesiêcy 9%. Jednorazowy kontakt z Centrum mia³o 4% rodziców. 24 % rodziców nie utrzymuje
kontaktu z pracownikami Centrum. G³ówne przyczyny braku kontaktu to:
- du¿a odleg³oœæ od miejsca zamieszkania
- problemy zdrowotne uniemo¿liwiaj¹ce przemieszczanie siê
- samodzielnoœæ dziecka w za³atwianiu swoich spraw
- patologia w rodzinie, brak zainteresowania dzieckiem
- pobyt w ONI w DPS
5. Oferta Centrum DZWONI kierowana do rodziny
Proponowane wsparcie dla rodziców to:
1. Spotkania informacyjne dla rodzica /opiekuna.
2. Indywidualne konsultacje psychologa, doradcy zawodowego.
3. Grupowe spotkania wspieraj¹ce dla rodzica/opiekuna.
Najwiêkszym zainteresowaniem rodziców cieszy³y siê spotkania informacyjne w Centrum
DZWONI. Organizowano je w zale¿noœci od aktualnych potrzeb rodziców. Spotkania dotyczy³y w
g³ównej mierze obaw rodziców zwi¹zanych z zatrudnieniem ich dziecka. W spotkaniach organizowanych przez Centrum DZWONI uczestniczy³o 61% rodziców.
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Wykres 11. Wartoœæ spotkañ organizowanych organizowane w Centrum DZWONI (Ÿród³o: badania w³asne)

Na pytanie: „Jakie znaczenie mia³y dla Pana/Pani tego rodzaju spotkania?” najczêœciej (49%)
pada³a odpowiedŸ rodziców/opiekunów, i¿ informacyjne o dzia³alnoœci Centrum. Ponadto wa¿n¹
rolê odgrywa³y spotkania informuj¹ce o wykonywanej pracy syna/córki (23%) oraz uœwiadamiaj¹ce znaczenie pracy dla ONI (21%). 7% ankietowanych rodziców wskazywa³o te¿ na mo¿liwoœæ
wymiany doœwiadczeñ z innymi rodzicami, których dzieci ju¿ pracuj¹.
W trakcie spotkañ dla rodziców wyjaœniano problemy zwi¹zane z przepisami prawnymi dotycz¹cymi zatrudnienia ONI. Organizowane by³y tak¿e spotkania dla rodziców z przedstawicielami
ZUS, PUP oraz pracodawcami.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê spotkania informacyjne z udzia³em trenera pracy, organizowane dla rodziców osób ju¿ pracuj¹cych, odbywaj¹cych praktyki zawodowe, sta¿e czy przygotowania zawodowe. Podczas tych zebrañ rodzice dowiadywali siê o postêpach poczynionych w
przygotowaniach do pracy, mogli równie¿ uzyskaæ informacje o tym, jakie czynnoœci wykonuj¹
osoby ju¿ pracuj¹ce. Tematy, które najczêœciej poruszano podczas spotkañ z trenerem pracy, to:
- wsparcie w obszarze dojazdów do pracy i powrotów do domu;
- wsparcie w samym zak³adzie pracy, jakiego udziela trener pracy – jaki jest zakres wsparcia,
jak d³ugo trener pracy bêdzie móg³ wspieraæ beneficjenta bezpoœrednio na stanowisku pracy;
- trudnoœci z przystosowaniem siê syna/córki do nowej roli – co w sytuacji, kiedy praca
oka¿e siê zbyt trudna, czy czynnoœci s¹ dopasowane do mo¿liwoœci syna/córki, jak d³ugie
s¹ przerwy, czy nie wystêpuje przemêczenie fizyczne, czy osoba sprosta poleceniom (zapamiêta) itp.;
- sprawy wi¹¿¹ce siê z integracj¹ i akceptacj¹ spo³eczn¹, czy pracownicy nie bêd¹ wykorzystywaæ mojego syna/córki, zaakceptuj¹ go takim, jaki jest;
- trudnoœci z motywacj¹ syna/córki , zmiany swoich nawyków i przyzwyczajeñ;
- kwestie finansowe; wysokoœæ wynagrodzenia, utrata renty socjalnej.
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Wykres 12. Kontakty rodziców z pracownikami Centrum DZWONI (Ÿród³o: badania w³asne)

Rodzice najczêœciej kontaktowali siê z doradc¹ zawodowym i psychologiem. Kontakty te dotyczy³y g³ównie indywidualnego wsparcia poprzez rozwi¹zywanie na bie¿¹co wszystkich w¹tpliwoœci i problemów. Wsparcie udzielane by³o w formie konsultacji indywidualnych. Rodzice zg³aszali
siê do doradcy zawodowego najczêœciej z takimi problemami, jak:
- Znalezienie odpowiedniego miejsca pracy dla syna/córki,
- Zmiana aktualnego miejsca pracy syna/córki na inne,
- Diagnoza predyspozycji zawodowych,
- Problemy zwi¹zane z orzecznictwem, pomoc przy kompletowaniu dokumentacji,
- Informacje o formalnych warunkach zatrudnienia,
- Problemy z zaistnia³ymi sprawami urzêdowymi (US, ZUS, PUP),
- Uprawnienia przys³uguj¹ce ONI w pracy.
Z psychologiem najczêœciej poruszane by³y takie kwestie, jak:
- Problemy w relacjach ze swoimi dzieæmi,
- Zmiennoœæ syna/córki w zakresie motywacji do pracy,
- Problemy rodzinne ( k³opoty materialne, sytuacje kryzysowe w rodzinie, brak zrozumienia
i wspó³pracy pomiêdzy cz³onkami rodziny).
Centrum kieruje do rodziców propozycjê uczestnictwa w grupach wsparcia, niestety ta propozycja nie cieszy siê w wiêkszoœci Centrów zainteresowaniem. Bardzo ma³a liczba rodziców odpowiada na zaproszenie (ok. 30%)
Na zadane pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani kontakty z pracownikami Centrum DZWONI?” zawarte w ankiecie, rodzice odpowiadali: bardzo dobrze, dobrze, pozytywnie. Niektóre odpowiedzi
poparte by³y ocen¹ konkretnych pracowników Centrum. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wœród odpowiedzi zawartych w ankiecie nie by³o ani jednej oceny negatywnej.
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Rodzice oceniaj¹ kontakt z pracownikami jako bardzo dobry, ¿yczliwy i kompetentny. Wskazuj¹ na mi³¹ atmosferê panuj¹c¹ w Centrum i gotowoœæ udzielania pomocy osobom niepe³nosprawnym intelektualnie w trudnych sytuacjach. Rodzice podkreœlaj¹, ¿e pracownicy cechuj¹ siê du¿¹
cierpliwoœci¹ i spokojem w stosunku do beneficjentów projektu, udzielaj¹ cennych, konkretnych
informacji i zawsze znajduj¹ czas na rozmowê z osobami, które tego potrzebuj¹. Du¿¹ trosk¹ otaczaj¹ nie tylko osoby niepe³nosprawne, ale tak¿e ich rodziny. W ocenie rodziców pracownicy byli
pomocni w rozwi¹zywaniu konkretnych problemów i trudnych sytuacji ¿yciowych.
6. Dzia³alnoœci Centrum DZWONI w oczach rodziców oraz ich oczekiwania na przysz³oœæ
Rodzice uwa¿aj¹, i¿ ze strony Centrum DZWONI otrzymali konkretne propozycje, które spe³ni³y ich oczekiwania. Do konkretnych propozycji zaliczaj¹: udzia³ w warsztatach/szkoleniach, udzia³
w praktykach, ocenê predyspozycji zawodowych, propozycje sta¿u, przygotowania zawodowego
czy propozycje pracy. Rodzice niezadowoleni z propozycji, jakie ich dziecko otrzyma³o od pracowników Centrum to rodzice, którzy oczekiwali szybkich efektów w postaci zatrudnienia.
Wykres 13. Propozycja wsparcia dla rodzica (Ÿród³o: badania w³asne)

Rodzice za konkretne propozycje otrzymane od Centrum uwa¿aj¹: udzia³ w szkoleniach/warsztatach 30%, propozycja pracy 25%, udzia³ w praktykach syna/córki 20%. Mniejsza liczba rodziców poda³a inne propozycje, jak: ocena predyspozycji zawodowej 6%, indywidualne spotkania z
psychologiem 5%, sta¿ 5%, pomoc w znalezieniu pracy 3%, udzielenie informacji 2%, udzia³ w
warsztatach dla rodziców 1%.
Wa¿nym aspektem pracy w Centrum DZWONI by³y dzia³ania kszta³tuj¹ce umiejêtnoœci spo³eczne beneficjentów, które mia³y mieæ wp³yw na zmianê ich postaw i zachowañ potrzebnych w
przysz³ej pracy. Z za³o¿enia podjêcie aktywnoœci zawodowej powinno wzmocniæ samoocenê i poprawiæ jakoœæ ¿ycia samej osoby niepe³nosprawnej. Rodzice zauwa¿yli zmiany w zachowaniach
swoich dzieci, czym potwierdzaj¹ s³usznoœæ za³o¿onego celu.
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Wykres 14. Zmiany w zachowaniu syna/córki po podjêciu aktywnoœci zawodowej (Ÿród³o: badania w³asne)

69% rodziców uwa¿a, ¿e podjêcie aktywnoœci zawodowej wp³ynê³o korzystnie na ich dziecko.
Wœród zmian w zachowaniu, jakie rodzice zauwa¿yli u beneficjentów projektu Centrum DZWONI
wymieniane by³y najczêœciej: wiêksza otwartoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów z innymi i komunikatywnoœæ. Ponadto rodzice zaobserwowali u swoich dzieci zadowolenie z pracy, pogodê ducha i
radoœæ. U osób pracuj¹cych zauwa¿yli wiêksz¹ motywacjê do pracy, natomiast w przypadku niepracuj¹cych wiêksz¹ chêæ do podjêcia zatrudnienia. Niektóre osoby sta³y siê bardziej wyciszone i
spokojne. Niema³e znaczenie dla osób pracuj¹cych ma satysfakcja finansowa i mo¿liwoœæ wydatkowania zarobionych pieniêdzy na w³asne potrzeby. Rodzice wskazuj¹ jeszcze na takie zmiany,
jak: zwiêkszona aktywnoœæ, punktualnoœæ, samodzielnoœæ, obowi¹zkowoœæ i odpowiedzialnoœæ za
wykonanie powierzonych obowi¹zków.
Wykres 15. Hierarchia us³ug Centrum DZWONI w opinii rodziców (Ÿród³o: badania w³asne)
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Rodzice doceniaj¹ fakt, i¿ placówka œwiadczy kompleksow¹ i wszechstronn¹ pomoc doradcz¹ i
wspieraj¹c¹ osoby niepe³nosprawne i ich rodziny. Pozytywne cechy podkreœlane przez rodziców,
to: troska, zaanga¿owanie i skutecznoœæ pracowników Centrum w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Ponadto w dzia³alnoœci Centrum rodzice doceniaj¹ dzia³alnoœæ uœwiadamiaj¹c¹ pracodawców i promocjê zatrudnienia ONI.
Najbardziej cenion¹ przez rodziców jest sama idea powstania Centrum DZWONI, która stworzy³a szansê zatrudnienia ich dzieci. Œwiadczy o tym miedzy innymi list matki ONI skierowany do
redakcji „ Spo³eczeñstwo dla wszystkich” wydrukowany w Nr 4/ 2006 roku.
Szanowni Pañstwo!
Chcê podzieliæ siê moim szczêœciem, a w³aœciwie szczêœciem mojego syna. Syn Mariusz
jest osob¹ niepe³nosprawn¹ intelektualnie, od ponad 11. lat by³ uczestnikiem WTZ „Arka” w
G³ogowie. Bardzo chêtnie uczestniczy³ w zajêciach terapii, nauczy³ siê szycia, lepi³ z gliny
ró¿ne dzbanki, by³ uzdolniony w tkactwie, malowaniu na szkle, na jedwabiu. Chêtnie robi³
prace w ró¿nych pracowniach. Mia³ kolegów, jeŸdzi³ z nimi na wycieczki, lubi³ kadrê. By³o
mu dobrze. S¹dzi³am, ¿e to jest jego miejsce na ziemi, ¿e ju¿ nic lepszego w ¿yciu go nie
spotka. Myli³am siê, on marzy³ “o pracy - jak jego bracia. Wytypowano go do aktywizacji
zawodowej i przeby³ odpowiednie praktyki. Od pó³tora miesi¹ca dziêki Centrum DZWONI
pracuje, ma podpisan¹ umowê o pracê, na razie na trzymiesiêczny czas, okreœlony. Radzi
sobie doskonale, ma b³ysk w oku, uœmiech na twarzy, nie obawia siê ludzi w œrodowisku. Sta³
siê bardziej samodzielny, zacz¹³ sam robiæ zakupy do domu, pracê traktuje bardzo obowi¹zkowo. Spotkanym znajomym i rodzinie z entuzjazmem opowiada “o swojej pracy. Widaæ, ¿e
jest bardziej szczêœliwy, ¿e czuje siê pe³nowartoœciowym cz³owiekiem. To trudno wyraziæ s³owami jak bardzo zmieni³a go praca, ile dobrego sprawi³a dla niego. Dlatego “z g³êbi serca
dziêkujê wszystkim ludziom, a g³ównie zaanga¿owanym w Centrum DZWONI, za umo¿liwienie pracy takim osobom, jak mój syn Mariusz.
Z powa¿aniem i wdziêcznoœci¹
G³ogów, listopad 2006 r. Helena Fefczak
Rodzice wyra¿aj¹ zadowolenie z dzia³alnoœci Centrum DZWONI i uzyskiwanych efektów. Oczekuj¹ , ¿e pracownicy Centrum bêd¹ wspieraæ ich dzieci w przysz³oœci.
Wykres 16. Oczekiwania rodziców zwi¹zane z przysz³a dzia³alnoœci¹ Centrum DZWONI (Ÿród³o:
badania w³asne)
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G³ówne oczekiwania rodziców zwi¹zane z przysz³¹ dzia³alnoœci¹ Centrum to: pomoc w zatrudnieniu dziecka, przygotowaniu do pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach na terenie centrum DZWONI oraz praktykach zawodowych. W przypadku osób pracuj¹cych rodzice oczekuj¹ doradztwa i wsparcia dziecka w utrzymaniu zatrudnienia. Czêœæ rodziców wyra¿a obawy, i¿
Centrum przestanie funkcjonowaæ i ich dzieci zostan¹ bez dalszego wsparcia w pracy.
Aby wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom rodziców, zosta³o do nich skierowane, za poœrednictwem
ankiety, pytanie: „ Czego w dzia³aniach Centrum DZWONI brak lub wymaga poprawy?” Tylko
nieliczni rodzice udzielili na to pytanie odpowiedzi wskazuj¹c konkretne propozycje.
Wykres 17. Ocena dzia³alnoœci Centrum DZWONI w opinii rodziców (Ÿród³o: badania w³asne).

Wiêkszoœæ rodziców pozytywnie ocenia dzia³alnoœæ Cetrum. 55% rodziców uwa¿a , ¿e Centrum
dzia³a dobrze i nic nie wymaga poprawy. 14 % rodziców uwa¿a,¿e mo¿na usprawniæ dzia³alnoœæ
Centrum. Rodzice chcieliby kontaktowaæ siê z pracownikami w dniach wolnych od pracy poprzez
organizowanie wspólnych imprez integracyjnych. Uwa¿aj¹, ¿e wymaga poprawy wspó³praca Centrum z placówkami PSOUU, Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej i Powiatowym Urzêdem
Pracy.
7. Postawy rodziców utrudniaj¹ce aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³nosprawnych intelektualnie.
Na kszta³towanie siê stosunku osób niepe³nosprawnych intelektualnie do pracy, podstawowy
wp³yw wywiera rodzina, zw³aszcza rodzice. Œrodowisko rodzinne oddzia³uje na sposób pe³nienia
przez osobê niepe³nosprawn¹ intelektualnie roli zawodowej, kszta³towanie siê obrazu siebie jako
pracownika, czy osi¹gniêcia zawodowe. Postawy rodziców w znacz¹cy sposób wp³ywaj¹ tak¿e na
wspó³pracê z Centrum DZWONI. Z obserwacji pracowników Centrum DZWONI wynika, ¿e najczêstsze trudnoœci wystêpuj¹ce we wspó³pracy z rodzinami beneficjentów wynikaj¹ z nadmiernie
chroni¹cego podejœcia do dziecka, nieadekwatnych wymagañ wzglêdem Centrum b¹dŸ braku zaanga¿owania rodziny w proces aktywizacji zawodowej osoby niepe³nosprawnej intelektualnie.
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Nadopiekuñczoœæ rodziców wyra¿a siê w pob³a¿liwym stosunku wobec dziecka i nadmiernej
trosce, która uniemo¿liwia osobie niepe³nosprawnej intelektualnie samodzielne decydowanie o
sobie i swojej przysz³oœci. Rodzice nadmiernie chroni¹cy, dostrzegaj¹ w aktywizacji zawodowej
wiele zagro¿eñ dla dziecka, co budzi ich lêk i utrudnia pe³ne zaanga¿owanie w proces poszukiwania pracy. Liczne obawy wystêpuj¹ce u tych rodziców, zwi¹zane m.in. z przekonaniem, ¿e dziecko
nie poradzi sobie, ¿e bêdzie wykorzystywane w miejscu pracy i nie zdobêdzie akceptacji wspó³pracowników, powoduj¹ ¿e rodzice aby uchroniæ dziecko przed zagro¿eniem, czêsto wycofuj¹ siê ze
wspó³pracy w trakcie podejmowania decyzji co do zatrudnienia. Opór przed zatrudnieniem u rodziców z nadmiernie chroni¹c¹ postaw¹ wobec dziecka, czêsto ³¹czy siê tak¿e z brakiem wiary w
mo¿liwoœci i umiejêtnoœci spo³eczne, jaki i predyspozycje zawodowe dziecka.
Innym problemem, z którym spotykaj¹ siê pracownicy jest roszczeniowoœæ wielu rodziców.
Postawa ta przejawia siê w nadmiernych wymaganiach wzglêdem Centrum. Rodzice naciskaj¹ na
szybkie znalezienie odpowiedniego stanowiska pracy, odpowiednich warunków do pracy, a czêsto
przenosz¹ obowi¹zki rodzicielskie oraz odpowiedzialnoœæ za ca³y proces aktywizacji na pracowników Centrum. Rodzice zwykle posiadaj¹ te¿ nieadekwatnie wysokie w stosunku do mo¿liwoœci
dziecka oczekiwania i czêsto ukrywaj¹ istotne informacje np. o stanie zdrowia.
W tych rodzinach, gdzie wystêpuj¹ nadmierne wymagania i nadmierna troska, decyduj¹c¹ rolê
we wspó³pracy z Centrum odgrywa rodzic, a nie osoba niepe³nosprawna intelektualnie. Rodzic jest
obecny od momentu rejestracji i zwykle samodzielnie podejmuje najwa¿niejsze decyzje w procesie aktywizacji.
Czêœæ rodzin beneficjentów Centrum DZWONI nie podejmuje ¿adnej wspó³pracy z pracownikami. Rodzice unikaj¹ kontaktu z Centrum, nie odpowiadaj¹ na liczne zaproszenia i w niewielkim
stopniu interesuj¹ siê aktywizacj¹ zawodow¹ dziecka. W tym przypadku, osoby niepe³nosprawne
intelektualnie zainteresowane udzia³em w projekcie najczêœciej zg³asza³y siê do Centrum w towarzystwie opiekunów/terapeutów jednostek organizacyjnych w których przebywaj¹, b¹dŸ samodzielnie.
Najlepsza wspó³praca dotyczy rodzin, gdzie rodzice wykazuj¹ pozytywne, akceptuj¹ce postawy
w stosunku do dzieci. Rodzice ci aktywnie w³¹czaj¹ siê w proces aktywizacji zawodowej swoich
doros³ych dzieci, uczestnicz¹ w spotkaniach, grupach wsparcia, zg³aszaj¹ siê po indywidualne porady. Wykazuj¹ du¿¹ inicjatywê w procesie usamodzielniania dziecka, ucz¹c je obowi¹zkowoœci,
zaradnoœci czy radzenia sobie z zagro¿eniami. Równie¿ doœwiadczaj¹ obaw zwi¹zanych z podjêciem nowej roli przez niepe³nosprawne dziecko i chc¹ je chroniæ przed niebezpieczeñstwem, jednak szanuj¹ prawo dziecka do decydowania o sobie i realizowania marzeñ, dlatego nie hamuj¹ jego
aktywnoœci i towarzysz¹ mu w zdobywaniu niezale¿noœci.
Postawy rodzicielskie i zaanga¿owanie we wspó³pracê z Centrum czêsto decyduj¹ o sukcesie
osób niepe³nosprawnych intelektualnie w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia. Zainteresowanie
rodziny procesem aktywizacji zawodowej dziecka, dostrzeganie i chwalenie nawet drobnych jego
osi¹gniêæ i motywowanie do dalszej aktywnoœci, pomaga mu prze³amywaæ strach przed wejœciem
w now¹ rolê, wzmacnia jego przekonanie o w³asnej kompetencji, sprzyja lepszej adaptacji w nowym œrodowisku i pozytywnie wp³ywa na jego rozwój. Dziêki aktywnej wspó³pracy i otwartym
dialogu z rodzin¹, osoba niepe³nosprawna intelektualnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotycz¹cej w³asnej przysz³oœci
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Podsumowanie
-

O uczestnictwie w programie Centrum DZWONI decydowali najczêœciej rodzice lub rodzice
w porozumieniu z dzieæmi

-

Najefektywniejszym œrodkiem przekazu informacji o dzia³alnoœci Centrum DZWONI by³
bezpoœredni kontakt z rodzicem osoby niepe³nosprawnej intelektualnie. W propagowaniu
idei zatrudnienia wspieranego na otwartym rynku przyczyniaj¹ siê opiekunowie placówek
do których uczêszczaj¹ ONI oraz rodzice osób ju¿ pracuj¹cych

-

Do Centrum DZWONI zg³aszaj¹ siê rodzice, którzy oczekuj¹ zatrudniania ich dziecka na
otwartym rynku pracy, na umowê o pracê, sta¿, lub przygotowanie zawodowe. Rodzice uwa¿aj¹, ¿e ich dzieci chc¹ pracowaæ. Dla niektórych rodziców barierê w podjêciu decyzji o
zatrudnieniu dziecka stanowi¹ takie obawy jak: utrata renty, grupy inwalidzkiej, miejsca w
placówce

-

Rodzice najczêœciej kontaktuj¹ siê telefonicznie i bezpoœrednio w Centrum z doradc¹ zawodowym i psychologiem. Rodzice oceniaj¹ bardzo dobrze kontakty z Centrum i uwa¿aj¹, ze
pracownicy dobrze realizuj¹ swoje zadania, Organizowana pomoc i wsparcie dla rodziców
eliminuje ich stres oraz obawy zwi¹zane z zatrudnieniem dziecka. Uwa¿aj¹, ¿e podjêcie aktywizacji zawodowej wp³ywa korzystnie na zmianê zachowañ ich dzieci

-

Rodzice doceniaj¹ ideê zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy i oczekuj¹ , ¿e
ich dzieci bêd¹ mia³y wsparcie ze strony Centrum w przysz³oœci. Uwa¿aj¹, ¿e Centrum DZWONI swoje obowi¹zki wykonuje bardzo dobrze i chcieliby aby Centrum rozszerzy³o swoj¹
dzia³alnoœæ o dzia³ania integracyjne. Rodzice oczekiwaliby tak¿e œciœlejszej wspó³pracy Centrum z PUP i MOPS

-

Trudnoœæ we wspó³pracy Centrum DZWONI z rodzicami stanowi ich przyzwyczajenie do
przywilejów i opieki za strony placówek tj. WTZ, DPŒ, ZAZ. Rodzice dzieci przebywaj¹cych na co dzieñ w placówkach rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej rzadziej w³¹czaj¹ siê we
wspó³pracê, przerzucaj¹ odpowiedzialnoœæ za prawid³owy przebieg aktywizacji zawodowej
na pracowników placówek i Centrum DZWONI zw³aszcza trenerów.
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ROZDZIA£ VI

Wspó³praca Centrum DZWONI z pracodawcami z otwartego rynku pracy
Autorzy: Marzena Ba³towska, Beata Gawron, Monika G³az, Gra¿yna Prusisz

1. Analiza rynku pracy na terenach dzia³alnoœci Centrum DZWONI
Dzia³alnoœæ agencji poœrednictwa pracy dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie, jak¹ jest
Centrum DZWONI, uzale¿niona jest od wielu zró¿nicowanych i z³o¿onych czynników, w tym
lokalnych uwarunkowañ. Lokalna koniunktura gospodarcza ma bezpoœredni wp³yw na sytuacjê na
miejscowym rynku pracy. Analizuj¹c dzia³alnoœæ Centrum DZWONI nale¿y zwróciæ uwagê na
takie czynniki, jak: po³o¿enie, rozwój gospodarczy danego regionu, wielkoœæ i struktura miasta,
powiatu, uprzemys³owienie, rodzaje i formy prowadzonej na danym terenie dzia³alnoœci gospodarczej, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na zatrudnienie ONI, beneficjentów Centrum DZWONI.
1.1. Charakterystyka lokalnych rynków pracy
Centra DZWONI s¹ po³o¿one we wszystkich regionach Polski. Dziewiêæ Centrów DZWONI
obejmuje swoj¹ dzia³alnoœci¹ miasta Warszawê, Poznañ i Bytom oraz powiaty: gi¿ycki, g³ogowski, nidzicki, ko³obrzeski, ³¹cznie jaros³awski i przeworski oraz zgierski.
Rynek pracy w du¿ych miastach, takich jak Warszawa i Poznañ, to jedne z najwiêkszych i najprê¿niej rozwijaj¹cych siê oœrodków gospodarczych w Polsce. W tych miastach ulokowa³y swoje
siedziby du¿e firmy, przedsiêbiorstwa pañstwowe, prywatne, w tym miêdzynarodowe koncerny,
ale równie¿ ogromna iloœæ mniejszych, kilkuosobowych firm. Obejmuj¹ one swoj¹ dzia³alnoœci¹
wszystkie bran¿e. Wielkoœæ rynku pracy niesie ze sob¹ mnogoœæ i ró¿norodnoœæ ofert pracy, co
pozwala na lepszy dobór miejsc pracy do predyspozycji zawodowych osób niepe³nosprawnych
intelektualnie.
Z obserwacji warszawskiego rynku pracy wynika, ¿e tamtejszym pracodawcom, czêsto trudno
jest zrekrutowaæ pracowników sprawnych na stanowiska pomocnicze niewymagaj¹ce kwalifikacji, st¹d wiêksze zainteresowanie pozyskaniem pracownika niepe³nosprawnego.
Rynek pracy w Bytomiu, znajduj¹cy siê w centrum Aglomeracji Œl¹skiej, kojarzony g³ównie z
przemys³em ciê¿kim – górnictwem i hutnictwem, przechodzi okres g³êbokiej restrukturyzacji i
dotychczasowy przemys³owy charakter miasta ulega zmianie. Znacz¹c¹ role zaczynaj¹ odgrywaæ
w tym regionie dzia³alnoœci w sferze us³ug i handlu oraz budownictwa. Rozwijaj¹ siê tak¿e bran¿e
zwi¹zane z kultur¹ i oœwiat¹.
Zupe³nie inaczej prezentuj¹ siê rynki pracy i mo¿liwoœæ pozyskiwania pracodawców w pozosta³ych
Centrach DZWONI, jest to nierozerwalnie zwi¹zane z po³o¿eniem i rozwojem regionalnym.
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Rynek pracy w powiecie g³ogowskim jest w du¿ej czêœci zdominowany przez du¿y oœrodek
przemys³owy KGHM „Polska MiedŸ”, który ma najwiêksze znaczenie dla gospodarki i struktury
zatrudnienia w powiecie. Pozosta³a dzia³alnoœæ gospodarcza w regionie opiera siê na firmach budowlanych i ma³ych podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ i z poœród nich
pozyskiwani s¹ pracodawcy, chêtni do wspó³pracy z Centrum DZWONI w G³ogowie. Du¿e zak³ady pracy zwi¹zane z przemys³em miedziowym, nie s¹ zainteresowane zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych, firmy te kupuj¹ us³ugi Zak³adów Pracy Chronionej, przez co realizuj¹ obowi¹zek
zatrudniania osób niepe³nosprawnych.
Rynek pracy w powiecie nidzickim, opiera siê na ma³ych, prywatnych, najczêœciej rodzinnych
przedsiêbiorstwach, specjalizuj¹cych siê przede wszystkim w bran¿ach: us³ugowej, handlowej i
produkcyjnej i z tego typu pracodawcami wspó³pracuje Centrum DZWONI w Nidzicy. Region ten
charakteryzuje siê niestety jednym z najwiêkszych poziomem bezrobocia.
Centrum DZWONI w Jaros³awiu obejmuje swym dzia³aniem dwa powiaty: jaros³awski i przeworski. S¹ to regiony o charakterze przemys³owo – rolniczym, z dominuj¹c¹ bran¿¹ spo¿ywcz¹, a
tak¿e szklarsk¹, dziewiarsko-odzie¿ow¹, meblarsk¹, maszynow¹ i budowlan¹. W regionie dominuj¹ przedsiêbiorstwa ma³e, zatrudniaj¹ce do kilku osób.
W powiecie zgierskim przewa¿aj¹ przedsiêbiorstwa i firmy œrednie oraz ma³e. Rynek pracy jest
zró¿nicowany, czêsto skupiony wokó³ danego miasta w powiecie np. G³owno – bieliŸniarstwo i
cukiernictwo, Aleksandrów £ódzki – dziewiarstwo i poñczosznictwo. Centrum DZWONI w Zgierzu g³ównie wspó³pracuje ze œrednimi i ma³ymi firmami prywatnymi.
Dwa pozosta³e Centra DZWONI dzia³aj¹ce w powiatach gi¿yckim i ko³obrzeskim, to regiony
g³ównie turystyczne. Szczególnie w Ko³obrzegu du¿a czêœæ firm zwi¹zana jest z obs³ug¹ ruchu
turystycznego. W obu powiatach przewa¿aj¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa prywatne reprezentuj¹ce bran¿e spo¿ywcze, handlowo-us³ugowe, turystyczne, produkcyjne i us³ugowe. W regionach
tych przewa¿a zatrudnienie sezonowe na umowê zlecenie.
1.2. Struktura zatrudnienia osób niepe³nosprawnych intelektualnie na rynku pracy
Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ mog¹ pracowaæ i pracuj¹ na otwartym rynku pracy.
Dziêki w³aœciwemu dopasowaniu pracy, czyli dopasowaniu umiejêtnoœci do zadañ maj¹ szansê na
trwa³y i udany stosunek pracy. Najczêœciej pracuj¹ na stanowiskach pomocniczych, nie wymagaj¹cych formalnych kwalifikacji. Odnajduj¹ siê w ró¿nych bran¿ach. Z dwuletnich doœwiadczeñ Centrum DZWONI wynika, ¿e dominuj¹cymi bran¿ami, w których znajduj¹ zatrudnienie osoby niepe³nosprawne intelektualnie we wszystkich miastach s¹ przede wszystkim gastronomia, produkcja, handel oraz us³ugi.
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Wykres 18. Struktura zatrudnienia osób niepe³nosprawnych intelektualnie w poszczególnych bran¿ach
(Ÿród³o: dokumentacja Centrum DZWONI)

Z danych przedstawionych na wykresie wynika, ¿e prawie 30% osób zatrudnionych jest w bran¿y us³ugowej, natomiast po 25% w bran¿y gastronomicznej i produkcyjnej.
Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ znajduj¹ równie¿ zatrudnienie w innych bran¿ach.
W bran¿y handlowej pracuje 8,5% ogó³u zatrudnionych osób dziêki poœrednictwu Centrum. W
bran¿y stolarskiej pracuje 2% ogó³u zatrudnionych, natomiast w hotelarstwie, poligrafii po 1,5%.
Osoby niepe³nosprawne znalaz³y stanowiska pracy równie¿ w ochronie oraz rolnictwie – po 0,7%.
Czêœæ osób niepe³nosprawnych intelektualnie znalaz³a zatrudnienie w sektorze publicznym (jednostki samorz¹dowe) w takich bran¿ach jak edukacja (3,5%), opieka spo³eczna (0,7%) oraz biblioteki (2%).
Przedsiêbiorcy z ró¿nych bran¿ zatrudniaj¹ najczêœciej osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na ró¿nych stanowiskach. I tak na przyk³ad w bran¿y us³ugowej najwiêcej osób pracuje na
stanowisku osoby sprz¹taj¹cej – 42% oraz pracownika gospodarczego – 29%.
Wykres 19. Stanowiska, na jakich pracuj¹ osoby niepe³nosprawne w bran¿y us³ugowej (Ÿród³o: dokumentacja Centrum DZWONI)
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W bran¿y gastronomicznej najwiêcej osób – a¿ 74% zatrudnionych jest na stanowisku pomoc
kuchenna. Pozosta³e stanowiska, na których odnalaz³y siê osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ to pracownik dystrybucji (11,5%), pakowacz (6%), pracownik porz¹dkowy (5,5%) oraz kelner
(3%).
Wykres 20. Stanowiska, na jakich pracuj¹ osoby niepe³nosprawne w bran¿y gastronomicznej (Ÿród³o:
dokumentacja Centrum DZWONI)

Jak wynika z poni¿szego wykresu bran¿a produkcyjna jest rynkiem, na którym zatrudnienie
znajduj¹ osoby na wielu ró¿nych stanowiskach. Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e w ka¿dej
ga³êzi produkcji znaleŸæ mo¿na stanowiska i czynnoœci do wykonania dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Wykres 21. Stanowiska, na jakich pracuj¹ osoby niepe³nosprawne w bran¿y produkcyjnej (Ÿród³o: dokumentacja statystyczna Centrum DZWONI)
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W pozosta³ych bran¿ach osoby niepe³nosprawne intelektualnie pracuj¹ na nastêpuj¹cych stanowiskach:
- handel (pracownik fizyczny, pomoc sprzedawcy, pracownik hali, sortowacz towarów);
- poligrafia (pomocnik introligatora, operator urz¹dzenia do lakierowania druku),
- bran¿a stolarska (pracownik obs³ugi produkcji, operator obtaczarki);
- hotelarstwo (pokojowa);
- ochrona (pracownik ochrony);
- rolnictwo (pomoc mechanika);
- edukacja (pomocnik konserwatora, pomoc kuchenna);
- biblioteki (pomoc bibliotekarza, magazynier);
- bran¿a administracyjno – biurowa (pomoc biurowa, kurier)
- opieka spo³eczna (pracownik gospodarczy – dowóz obiadów).
2. Wspó³praca Centrum DZWONI z pracodawcami – analiza wyników badañ
Maj¹c na uwadze stereotypy dotycz¹ce osób niepe³nosprawnych Centra DZWONI od pocz¹tku
dzia³alnoœci postawi³y na aktywne pozyskiwanie pracodawców do wspó³pracy. Najlepszym rozwi¹zaniem wydawa³ siê osobisty kontakt z lokalnymi przedsiêbiorcami, aby w trakcie bezpoœredniej rozmowy móc zaprezentowaæ us³ugi Centrum DZWONI, korzyœci jakie p³yn¹ z zatrudnienia
osoby niepe³nosprawnej oraz mocne strony pracownika z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Chc¹c rozpoznaæ oczekiwania pracodawców i okreœliæ ich opinie dotycz¹ce jakoœci us³ug oferowanych przez Centrum DZWONI wœród pracodawców przeprowadzono ankietê. Badaniem ankietowym zosta³o objêtych zosta³o 80 pracodawców. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety
dotyczy³y sposobu nawi¹zania wspó³pracy oraz zakresu uzyskanej pomocy ze strony Centrum
DZWONI, oceny przebiegu wspó³pracy i zaoferowanych us³ug, kompetencji pracowników oraz
zasadnoœci dzia³alnoœci Centrum DZWONI.
Poni¿ej przedstawiona zosta³a analiza dotycz¹ca grupy 80 przedsiêbiorców, którzy podjêli z
Centrami DZWONI wspó³pracê. S¹ to pracodawcy, którzy zatrudnili osoby niepe³nosprawne intelektualnie na umowê o pracê lub skorzystali z innych mo¿liwych form aktywizacji zawodowej
sta¿e, przygotowanie zawodowe, praktyki zawodowe).
2.1 Struktura przedsiêbiorstw
Znaczna wiêkszoœæ pracodawców wspó³pracuj¹cych z Centrum DZWONI jest zlokalizowana w
mieœcie. G³ównie s¹ to przedsiêbiorstwa us³ugowe, przede wszystkim w zakresie: gastronomi, ogrodnictwa, us³ug sprz¹tania, budownictwa, edukacji, kultury i pomocy spo³ecznej. Mniejsza czêœæ
przedsiêbiorców reprezentuje bran¿e dotycz¹ce handlu i produkcji. Prezentowani pracodawcy to
w wiêkszoœci ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa oraz pojedyncze du¿e firmy i mikroprzedsiêbiorstwa, prowadz¹ce dzia³alnoœæ jako osoby fizyczne lub spó³ki prawa handlowego. Wiêkszoœæ pracodawców dotychczas nie zatrudnia³a osób niepe³nosprawnych intelektualnie w swej firmie.
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2.2. Kontakty pracowników Centrum DZWONI z pracodawcami
Znaczna wiêkszoœæ pracodawców – 72% dowiedzia³a siê o dzia³alnoœci Centrum DZWONI od
pracowników tej instytucji. Pozosta³e Ÿród³a informacji rozk³adaj¹ siê równomiernie, po 7 % pracodawców uzyska³o informacje o dzia³alnoœci Centrum DZWONI z mediów i innych Ÿróde³. Informacje od innych pracodawców uzyska³o 6 % odpowiadaj¹cych, 5 % uzyska³o informacje z Urzêdów Pracy, a 3 % od osób niepe³nosprawnych.
Wykres 22.

Ÿród³a informacji dla pracodawców o dzia³alnoœci Centrum DZWONI

Wspó³pracê zawsze proponowali pracownicy Centrum DZWONI, a pierwszy kontakt z pracodawc¹ nawi¹zywali g³ównie doradcy zawodowi lub trenerzy pracy, ³¹cznie 69 % pierwszych kontaktów.
Wykres 23. Pracownicy Centrum DZWONI nawi¹zuj¹cy pierwszy kontakt z pracodawc¹
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Pracodawcy pozytywnie ocenili pierwszy kontakt z Centrum DZWONI w 99 %, w tym 61
(76%) oceni³o bardzo pozytywnie, 10 (13%) oceni³o raczej pozytywnie, a 8 (10 %) pozytywnie.
Wykres 24. Ocena pierwszego kontaktu pracodawcy z Centrum DZWONI

2.3. Formy pomocy oferowane pracodawcom przez Centrum DZWONI
Pracodawcy za najbardziej przydatne formy pomocy otrzymane z Centrum DZWONI uznali:
- zatrudnienie osoby niepe³nosprawnej w innej formie ni¿ zatrudnienie na umowê o pracê
(sta¿, przygotowanie zawodowe, praktyka zawodowa) – 55 wskazañ,
- pomoc we wprowadzeniu osoby niepe³nosprawnej na stanowisko pracy – 49 wskazañ,
- zatrudnienie osoby niepe³nosprawnej intelektualnie na podstawie umowy o pracê – 47 wskazañ
Wa¿na okaza³a siê dla pracodawców równie¿ pomoc w znalezieniu i okreœleniu zajêæ, które
mog³aby wykonywaæ osoba niepe³nosprawna intelektualnie – 36 wskazañ oraz pomoc w przeszkoleniu pracowników pod wzglêdem wspó³pracy z nowym niepe³nosprawnym intelektualnie pracownikiem.
Pracodawcy korzystali tak¿e z pomocy ze strony Centrum DZWONI w zakresie wype³niania
dokumentów o dofinansowanie z PFRON – 16 wskazañ, pomocy w znalezieniu mo¿liwoœci sfinansowania zatrudnienia oraz pomocy w podtrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia osób niepe³nosprawnych intelektualnie – po 13 wskazañ. Pracodawcy mogli wskazaæ kilka form pomocy i
wsparcia, z których skorzystali wspó³pracuj¹c z Centrum DZWONI.
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Wykres 25. Formy pomocy zaoferowane pracodawcom przez Centrum DZWONI

Prawie wszyscy pracodawcy uznali, ¿e dobór osoby niepe³nosprawnej intelektualnie do pracy w
ich firmie by³ odpowiedni, tylko nielicznym by³o to trudno oceniæ. Tylko dwóch z osiemdziesiêciu
pracodawców wyraŸnie nie by³o zadowolonych z wytypowanych pracowników. Pracodawcy przyznali, ¿e praca Centrum DZWONI znacznie u³atwi³a wprowadzenie osoby niepe³nosprawnej intelektualnie do firmy i na stanowisko pracy, a pomoc i czêstotliwoœæ kontaktów by³a wystarczaj¹ca.
Zdecydowana wiêkszoœæ przedsiêbiorców uzna³a, ¿e wprowadzenie do ich firmy pracownika
niepe³nosprawnego nie wp³ynê³o na zmiany w jej funkcjonowaniu lub trudno im to jednoznacznie
okreœliæ. Niektórzy zwrócili uwagê na polepszenie atmosfery pracy, podwy¿szenie œwiadomoœci
spo³ecznej wœród pracowników lub te¿ pog³êbienie wiedzy na temat niepe³nosprawnoœci (aspekt
integracji). Niekiedy trzeba by³o przeorganizowaæ dzia³, aby zatrudniæ osobê niepe³nosprawn¹ intelektualnie. Dziêki temu te¿ odci¹¿yæ uda³o siê dotychczasowych pracowników z ich codziennych
obowi¹zków. W jednostkowych przypadkach – dziêki wprowadzeniu niepe³nosprawnych intelektualnie pracowników poprawiono jakoœæ pracy.
Znaczna wiêkszoœæ pracodawców uzna³a, ¿e pomoc i dzia³ania zaoferowana przez Centrum
DZWONI s¹ korzystne dla nich i u³atwi¹ d³ugotrwa³e zatrudnienie pracownika niepe³nosprawnego
intelektualnie. £¹cznie 78 % pracodawców uzna³o pomoc za przydatn¹, w tym po³owa za bardzo
przydatn¹. Pozosta³e 15 % pracodawców uzna³o pomoc za raczej przydatn¹, 4 % nie mia³o zdania,
a 2 % uzna³o pomoc za nie przydatn¹.
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Wykres 26. Ocena pomocy zaoferowanej pracodawcom przez Centrum DZWONI

Pracodawcy bardzo dobrze ocenili kompetencje pracowników Centrum DZWONI. Natomiast
przebieg wspó³pracy z Centrum DZWONI od pierwszego kontaktu, a¿ do wprowadzenie osoby
niepe³nosprawnej intelektualnie do firmy ocenili bardzo dobrze i dobrze.
Poni¿szy diagram porównuje oceny uzyskane od pracodawców podczas pierwszego kontaktu z
Centrum DZWONI i przebiegu ca³ej wspó³pracy. W obu przypadkach pracownicy Centrum DZWONI zostali ocenieni bardzo korzystnie, z przewag¹ ocen bardzo dobrych przy pierwszym kontakcie.
Wykres 27. Porównanie ocen pracowników Centrum DZWONI przez pracodawców
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Znacz¹ca wiêkszoœæ pracodawców uzna³a, ¿e dzia³alnoœæ Centrum DZWONI jest potrzebna,
przede wszystkim jest potrzebna osobom niepe³nosprawnym intelektualnie – 77 wskazañ, a na
drugim miejscu jest potrzebna pracodawcom – 39 wskazañ.
Podsumowanie
-

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w których funkcjonuj¹ poszczególne Centra i zwi¹zana z
tym struktura gospodarcza regionu, poziom bezrobocia, wiedza pracodawców na temat mo¿liwoœci zatrudnienia osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ to czynniki, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na rodzaj i iloœæ pozyskiwanych miejsc pracy;

-

Znaczna wiêkszoœæ pracodawców wspó³pracuj¹cych z Centrum DZWONI jest zlokalizowana w mieœcie. G³ównie s¹ to przedsiêbiorstwa us³ugowe, przede wszystkim w zakresie: gastronomi, ogrodnictwa, us³ug sprz¹tania, budownictwa, edukacji, kultury i pomocy spo³ecznej.

-

Pracodawcy rzadko sami wychodz¹ z inicjatyw¹ zatrudnienia ONI. Najbardziej efektywn¹
form¹ nawi¹zania wspó³pracy z pracodawc¹ jest bezpoœredni kontakt, który inicjuj¹ najczêœciej doradcy zawodowi i trenerzy pracy;

-

Z uwagi na panuj¹ce stereotypy dotycz¹ce biernoœci zawodowej ONI, pracodawcy obawiaj¹
siê podejmowania wi¹¿¹cej decyzji co do zatrudnienia ONI. Najchêtniej zaczynaj¹ wspó³pracê z Centrum od praktyk zawodowych lub sta¿y, co umo¿liwia im poznanie osoby niepe³nosprawnej i podjecie decyzji o zatrudnieniu na umowê o pracê;

-

Najczêstsze formy us³ug Centrum DZWONI, z których korzystaj¹ pracodawcy to pomoc we
wprowadzeniu osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na stanowisko pracy przy wsparciu trenera;

-

Pracodawcy ceni¹ sobie wsparcie, jakie otrzymuj¹ w zakresie zatrudnienia ONI od pracowników Centrum. Szczególnie wa¿ne jest dla nich wsparcie oferowane ze strony trenera pracy.
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ROZDZIA£ VII

Rekomendacje

Centrum DZWONI jest profesjonaln¹ agencj¹ poœrednictwa pracy i doradztwa personalnego
dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Dziêki podjêtym dzia³aniom zosta³ wypracowany
pierwszy w Polsce modelowy schemat profesjonalnego, kompleksowego, bezp³atnego oraz skoordynowanego poœrednictwa pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci intelektualnej.
Przeprowadzona przez zespó³ merytorycznych pracowników Centrum DZWONI analiza “i ocena efektów realizacji pilota¿owego projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób
z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ upowa¿nia do sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków i
rekomendacji :
Najwa¿niejszymi wartoœciami wynikaj¹cymi z pilota¿u, wymagaj¹cymi kontynuacji i dalszego rozwoju s¹:
1. Wypracowanie modelu wsparcia osoby niepe³nosprawnej intelektualnie w procesie aktywizacji zawodowej. Na poziomie przygotowania osoby do podjêcia zatrudnienia, nale¿a³oby (sugerujemy) zwróciæ uwagê na piêæ zasadniczych etapów w procesie aktywizacji zawodowej:
Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji, preferencji i umiejêtnoœci zawodowych osób z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Dziêki takim dzia³aniom osoba niepe³nosprawna uczestniczy w wyborze stanowiska pracy, które bêdzie odpowiada³o jej zainteresowaniom, umiejêtnoœci¹,
aspiracjom, sytuacji w jakiej siê znajduje oraz posiadanym doœwiadczeniom. W obszarze diagnozowania i przygotowania osób do wejœcia na rynek pracy, bardzo du¿ym sukcesem projektu by³o:
Opracowanie i prowadzenie oryginalnych (autorskich) programów szkoleniowych dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie z zakresu umiejêtnoœci spo³ecznych oraz aktywnego poruszania
siê po rynku pracy.
Wypracowanie metod pomocniczych w profilowaniu zawodowym ONI:
- krótkoterminowe warsztaty (1-2 dniowe) w miejscu pracy (próba pracy na zró¿nicowanych
stanowiskach) w celu zdiagnozowania predyspozycji oraz preferencji zawodowych w naturalnym œrodowisku,
- praktyki zawodowe jako nieodp³atna praca pojedynczych osób przygotowuj¹cych siê do
zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, przy wsparciu trenera.
Takie metody pracy daj¹ bardzo zadawalaj¹ce wyniki w dokonywaniu œwiadomych wyborów
osoby o naturze przysz³ej swojej pracy i powinny byæ w³¹czone w proces aktywizacji zawodowej
ONI.
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Znajdowanie lub/i formowanie stanowiska pracy, odpowiadaj¹cego konkretnej osobie. Dziêki
takim dzia³aniom osoba niepe³nosprawna podejmuje pracê, która odpowiada jej osobistym cechom,
zainteresowaniom i preferencjom.
Analiza miejsca pracy i dopasowanie/dobranie pracy do konkretnej osoby niepe³nosprawnej pozwala stwierdziæ ile i jakiego rodzaju wsparcia trzeba udzieliæ osobie, ¿eby spe³niæ oczekiwania pracodawcy.
Zatrudnienie i szkolenie osoby zatrudnionej w miejscu pracy. Celem szkolenia jest doprowadzenie do sytuacji, w której osoba koñcz¹ca je, jest w stanie sama wykonywaæ pracê.
Monitoring czyli d³ugofalowe wsparcie osoby ju¿ zatrudnionej w miejscu pracy. Regularny
kontakt z miejscem pracy osoby niepe³nosprawnej umo¿liwia dostrze¿enie ewentualnych problemów i natychmiastowe ich rozwi¹zanie.
2. Wypracowanie modelu wspó³pracy z pracodawcami, w zakresie wprowadzania ONI do
przedsiêbiorstwa. Na poziomie wsparcia pracodawców, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na:
-

Informowanie partnerów biznesowych (pracodawców) o systemie szkoleniowym (szkolenie
w miejscu pracy i wsparciu trenera) i zwracanie uwagi na kompleksowoœæ proponowanych
dzia³añ. Pracodawcy otrzymuj¹cy wsparcie chêtniej nawi¹zuj¹ wspó³pracê w zakresie aktywizacji zawodowej ONI,

-

Wsparcie w znalezieniu i okreœleniu czynnoœci, które mog³aby wykonywaæ osoba niepe³nosprawna intelektualnie w przedsiêbiorstwie. Dziêki takim dzia³aniom pracodawcy chêtniej
zatrudniaj¹ ONI,

-

Pomoc w przeszkoleniu pracowników pod wzglêdem wspó³pracy z nowym niepe³nosprawnym intelektualnie pracownikiem. Pozwoli to na lepsz¹ integracjê pracowników pe³nosprawnych pracownikiem niepe³nosprawnym pracownikiem w przedsiêbiorstwie,

-

Wsparcie we wprowadzeniu osób na stanowisko pracy - szkolenie w miejscu pracy przy
wsparciu trenera. Dziêki takiemu szkoleniu pracodawca pozyskuje do swojego zespo³u lojalnego, dobrze przeszkolonego, samodzielnego pracownika, który œwietnie sobie radzi z powierzonymi obowi¹zkami,

-

Pomoc pracodawcy i wspó³pracownikom ONI w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych problemów pojawiaj¹cych siê w przedsiêbiorstwie. W takiej sytuacji trener udziela wsparcia ka¿dej ze stron
(pracodawcy i osobie niepe³nosprawnej),

-

Wypracowanie pozytywnych relacji z pracodawcami, co daje dobre efekty w procesie aktywizacji zawodowej ONI,

-

Cenne jest wypracowanie form wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy, w celu umo¿liwienia i u³atwienia osobom z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, wykorzystywania instrumentów rynku pracy w procesie poszukiwania pracy i zatrudnienia. Z kolei pracodawcom na
skorzystaniu z mo¿liwoœci zatrudnia ONI w innej formie ni¿ umowa “o pracê (sta¿, przygotowanie zawodowe itp.).
Z prawie dwuletniego doœwiadczenia pracy Centrów DZWONI wynika, ¿e:
1. Konieczne jest rozpoczêcie starañ o odst¹pienie od ubezw³asnowolnienia osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, gdy¿ stanowi to powa¿ny hamulec dla aktywnoœci zawodowej ONI.
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2. Nale¿y podj¹æ starania o zmianê systemu orzekania o stopniu niepe³nosprawnoœci, w kierunku
stymulowania i motywacji, a nie zniechêcania do podjêcia zatrudnienia.
3. Nale¿y podj¹æ starania o zmiany w Ustawie o rencie socjalnej, w celu likwidacji bariery zarobkowania przez osoby otrzymuj¹ce rentê socjaln¹.
4. Nale¿y podj¹æ starania o stworzenie dro¿nego systemu przechodzenia osób ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajêciowej oraz zatrudnionych w Zak³adzie Aktywnoœci Zawodowej, z jednych miejsc do drugich, ewentualnie z powrotem, w przypadku
pojawienia siê trudnoœci w przystosowaniu na otwartym rynku pracy.
5. Nale¿y podj¹æ dzia³ania w kierunku wpisania kompleksowego, specjalistycznego poœrednictwa pracy dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ do Ustawy o rehabilitacji spo³ecznej i
zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych lub do Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w celu zapewnienia sta³ego finansowania tej struktury ze œrodków
funduszu pracy lub œrodków PFRON.
6. Nale¿y wyst¹piæ do Ministerstwa Edukacji Narodowej o uzupe³nienie programu nauczania w
specjalnych szko³ach przysposabiaj¹cych do pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym upoœledzeniem umys³owym o elementy zwi¹zane bezpoœrednio z aktywizacj¹ zawodow¹, w tym
po³o¿yæ nacisk na kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych. Spowoduje to lepsze przygotowanie absolwentów tych szkó³ do wejœcia na rynek pracy i zwiêkszy szansê na osi¹gniêcie sukcesu zawodowego.
7. Nale¿y podjêæ dzia³ania w kierunku wzrostu œwiadomoœci otoczenia na temat funkcjonowania
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, ich mo¿liwoœci i potencja³u. Powinien zostaæ wykreowany nowy wizerunek ONI jako pe³noprawnych cz³onków spo³ecznoœci i uczestników
¿ycia spo³ecznego.
8. Nale¿y podj¹æ d³ugotrwa³e, kompleksowe dzia³ania skierowane do rodziców, w celu zmiany
postaw z opiekuñczych na wspieraj¹ce rozwój, samodzielnoœæ i autonomiê osób niepe³nosprawnych.
9. Bior¹c pod uwagê coraz wiêkszy udzia³ osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w ¿yciu
spo³ecznym i zawodowym, niezbêdne jest przeprowadzenie kampanii spo³ecznych adresowanych do ró¿nych grup, informuj¹cych o mo¿liwoœciach, osi¹gniêciach i sukcesach ONI oraz
warunkach, od których one zale¿¹.
10. Nale¿y podj¹æ starania o wpisanie zawodu - trener pracy - do obowi¹zuj¹cego katalogu zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
11. Nale¿y zwiêkszyæ iloœæ wydawnictw informacyjnych w EASY TO READ (tekst ³atwy do czytania) dla osób s³abo czytaj¹cych.
12. Niezbêdne jest zorganizowanie Centrum DZWONI w ka¿dym powiecie, w celu stworzenia
warunków do aktywnoœci zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
13. Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej jest s³abo dostêpne dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Osoby te nie otrzymuj¹ dostatecznej pomocy z urzêdów pracy i s¹ zmuszone do konkurowania na rynku pracy, z pe³nosprawnymi ludŸmi, co na ogó³ koñczy siê dla nich
niekorzystnie. Zachodzi koniecznoœæ rozszerzenia zakresu dzia³añ Centrum DZWONI o ofertê
dla osób niepe³nosprawnych w stopniu lekkim, jak równie¿ dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie, które nie otrzyma³y orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci
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Za³¹cznik nr 1. Przyk³adowy dokument: „Ocena umiejêtnoœci spo³ecznych”

Ocena umiejêtnoœci spo³ecznych (Imiê i nazwisko klienta):
Sprawnoœæ p. ……… w zakresie komunikatywnoœci oceniana jest doœæ wysoko. Zaobserwowano
sprawnoœæ w zakresie wymowy, rozumienia poleceñ i pytañ, adekwatnoœci odpowiedzi do zadawanych pytañ. P………. jest osob¹ raczej spokojn¹, w kontaktach z nieznanymi osobami jest nieœmia³a,
nie inicjuje rozmowy, woli raczej czekaæ na pytania. Na pytania odpowiada krótko. Jeœli czegoœ nie
rozumie albo nie dos³yszy zadaje pytania, by siê upewniæ. Z w³asnej inicjatywy nie udziela zbyt wielu
informacji, nie œwiadczy jednak to o niechêci do wypowiadania siê lecz raczej o sposobie wypowiadania siê (krótko). Pytana odpowiada na ka¿de pytanie.
P. ……….. lubi towarzystwo innych osób. Chêtnie przychodzi na WTZ, gdzie ma zaprzyjaŸnione
osoby. Lubi byæ z osobami znanymi, nieswojo czuje siê w towarzystwie nieznanych osób. P. ……….
potrafi tworzyæ bliskie zwi¹zki z przyjació³mi (ma takie dwie bliskie kole¿anki w WTZ). Generalnie
jest osob¹ spokojna i wyciszon¹, jednak pytana ujawnia swoje zdanie, które nierzadko jest inne od
tego, co mówi grupa. W relacjach bliskich jest raczej asertywna, potrafi nie zgadzaæ siê z innymi
osobami, jeœli jej zdaniem sytuacja wygl¹da inaczej. Z drugiej strony jest osoba empatyczn¹, umie
dbaæ o inne osoby. P. ……….. nie jest osob¹ konfliktow¹, nie prowokuje konfliktów i nie bierze udzia³u w k³ótniach, stara siê podobnych sytuacji unikaæ. Przy pierwszych spotkaniach mo¿e byæ odebrana jako osoba zamkniêta w sobie, niechêtna do kontaktu z innymi osobami, wynika to jednak raczej
z nieœmia³oœci i trudnoœci w adaptacji do nowych sytuacji. W trakcie dalszych spotkañ i bli¿szego
poznania P. …….. jednak po woli siê otwiera. Wymaga jednak zachêty i ¿yczliwoœci rozmówcy. W
razie zaistnia³ej potrzeby potrafi zwróciæ siê o pomoc, zadaje pytania, z chêci¹ pomaga innym.
Sytuacji stresuj¹cych stara siê unikaæ, jeœli nie ma takiej mo¿liwoœci czeka na jej zakoñczenie, by
przy pierwszej mo¿liwoœci z tej sytuacji uciec. Zewnêtrznie nie ujawnia przejawów stresu, nie zaobserwowano cech nerwowoœci, raczej wewnêtrznie to prze¿ywa.
Na krytykê równie¿ emocji nie ujawnia. Stara siê w miarê mo¿liwoœci natychmiast naprawiæ b³¹d.
P. ………..jest œwiadoma swojej niepe³nosprawnoœci i identyfikuje siê ze œrodowiskiem osób niepe³nosprawnych.
W ¿yciu codziennym jest osob¹ punktualn¹, mieszka wraz z ojcem, zatem stara siê na miarê swoich
mo¿liwoœci pomagaæ mu (w domu sprz¹ta, zmywa, czasami chodzi na zakupy), sama dba o swój
wygl¹d zewnêtrzny i o higienê osobist¹. Potrafi sama siê przemieszczaæ po mieœcie (do miejsc, gdzie
jedzie po raz pierwszy musi pojechaæ z osob¹ towarzysz¹c¹), jest otwarta na zmiany, lecz proces
przygotowania na przyjêcie zmian jest znacznie wyd³u¿ony. Wymaga w tym zakresie czasu, przemyœlenia oraz wsparcia innej, bliskiej osoby. Ojciec p. ……… jest otwarty na nowoœci i p. …….. w tym
zakresie wspiera.
W kwestii aktywizacji zawodowej Marta bêdzie wymaga³a du¿ego wsparcia, szczególnie psychicznego (fizycznie jest raczej sprawna). Mo¿e mieæ trudnoœci w adaptacji do nowego miejsca, do nowych
osób, jak równie¿ trudnoœci w nawi¹zaniu relacji, w komunikacji w nowopoznanymi osobami. Jest
jednak chêtna do rozpoczêcia praktyk. Przewiduje tak¿e ewentualn¹ rezygnacjê z uczestnictwa w
WTZ.
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Za³¹cznik nr 2. Przyk³adowa opinia psychologiczna

OPINIA PSYCHOLOGICZNA
Opinia dotyczy XXXXXXX, urodzonej 22.01.1977 roku, zamieszka³ej przy ul. ……….., m.2, 04-674
Warszawa.
XXX zg³osi³a siê do Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie dnia 02.10.2007 roku “w celu znalezienie miejsca pracy.
Zgodnie z procedurami stosowanymi w Centrum DZWONI Pani XXX odby³a rozmowê z psychologiem i doradc¹ zawodowym. W trakcie dalszych spotkañ przeprowadzono badanie psychologiczne,
pozwalaj¹ce na ocenê stanu emocjonalnego, umiejêtnoœci spo³ecznych, sprawnoœci manualnej, zainteresowañ i preferencji zawodowych (w tym motywacji do aktywnoœci zawodowej).
Psychologowi przedstawiona zosta³a wczeœniejsza opinia psychologiczna (z dnia …………………
roku wystawiona przez psychologa p.……………………………..), z której wynika, ¿e Pani XXX ma
rozpoznane upoœledzenie umys³owe w stopniu umiarkowanym.
Ocena psychologiczna:
1. Ogólny poziom funkcjonowania poznawczego:
Sprawnoœæ w zakresie:
- czytania,
- koncentracji uwagi na wykonywanych czynnoœciach, jak równie¿ utrzymywanie w¹tków tematycznych“ w rozmowie z psychologiem,
- rozumienia zadawanych pytañ oraz adekwatnego odpowiadania na postawione pytania,
- orientacji w czasie, miejscu, przestrzeni (korzystania z zegarka, kalendarza, samodzielnego przemieszczanie siê po Warszawie),
- pisania (pismo jest jednak niedok³adne, z b³êdami gramatycznymi).
Pani XXX posiada du¿y zasób s³ownictwa, wiedzê, wyniesion¹ ze szkó³, obs³uguje komputer (potrafi
pos³ugiwaæ siê programem do tworzenia prezentacji, wprowadzaæ dane do komputera, chocia¿ robi
to w spowolnionym tempie).
Trudnoœci w zakresie:
- liczenia (dodawanie i odejmowanie liczb), a co za tym idzie – trudnoœci w pos³ugiwaniu siê pieniêdzmi (poprawne obliczenie potrzebnej kwoty, sprawdzenie otrzymanej reszty),
- myœlenia logicznego,
- w wykonywaniu niektórych operacji umys³owych zauwa¿ono spowolnienie.
2. Sprawnoœæ motoryczna:
Sprawnoœæ manualna oraz zrêcznoœæ palców jest oceniana na poziomie przeciêtnym.
Obserwacje: zadania zosta³y wykonane poprawnie, stwierdzono jednak spowolnione tempo wykonywania prac manualnych, brak precyzji, schludnoœci w wykonanych czynnoœciach.
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3. Funkcjonowanie spo³eczne:
- ³atwoœæ w nawi¹zaniu kontaktów;
- otwartoœæ w rozmowie z psychologiem oraz innymi uczestnikami warsztatów praktycznych,
- komunikatywnoœæ,
- szacunek do innych osób,
- chêæ przebywania w œrodowisku osób m³odych,
- niski poziom asertywnoœci,
- niski poziom odpornoœci na sytuacje stresowe,
- lêk przed nowymi sytuacjami (przejawiaj¹cy siê w postaci objawów somatycznych), lêk przed
lataniem samolotem, przed je¿d¿eniem wind¹.
4. Sfera emocjonalna oraz sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi:
- du¿a wra¿liwoœæ emocjonalna, ze szczególnym wyró¿nieniem wra¿liwoœci na krzyk, krytykê,
- sk³onnoœæ do myœlenia pesymistycznego,
- w przesz³oœci: czêste stany obni¿onego nastroju,
- przygnêbienie wynikaj¹ce z przykrych doœwiadczeñ zawodowych (trudnoœæ w znalezieniu pracy,
zwolnienia z pracy, brak komunikatów od pracodawcy w zwi¹zku ze zwolnieniem Pani XXX z
pracy),
- aktualnie: z³e samopoczucie z powodu bezczynnego przebywania w domu przez d³u¿szy czas (chodzi
g³ównie o brak pracy zawodowej);
- w sytuacjach trudnych Pani Katarzyna stosuje mechanizm ucieczki, woli unikaæ pewnych sytuacji, ni¿ przezwyciê¿aæ swoje emocje.
5. Zainteresowania, preferencje oraz poziom motywacji do podjêcia zatrudnienia:
- du¿a motywacja do podjêcia zatrudnienia;
- obawa w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ znalezienia i utrzymania pracy,
- chêæ wykorzystania w pracy zawodowej umiejêtnoœci zdobyte w trakcie edukacji szkolnej oraz
praca w zawodzie wyuczonym,
- wskazana jest praca z ludŸmi,
- preferowana jest praca w m³odym zespole.
6. Wnioski i uwagi:
W zwi¹zku z trudnoœciami w zakresie umiejêtnoœci spo³ecznych oraz trudnoœci w sferze emocjonalnej
zalecane s¹ indywidualne spotkania z psychologiem jak równie¿ warsztaty z tego zakresu. W zakresie zaburzeñ lêkowych Pani XXX pracuje z psychoterapeut¹.
W aktywizacji zawodowej konieczne jest wsparcie osoby drugiej (asystenta, trenera pracy), przede
wszystkim w zakresie adaptacji do nowego miejsca, wsparcia w utrzymaniu poprawnych relacji ze
wspó³pracownikami, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami z nimi wi¹¿¹cymi siê, jak równie¿ pomoc w szeroko rozumianym utrzymaniu zatrudnienia.
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Za³¹cznik nr 3. Przyk³adowy Indywidualny Plan Dzia³ania

INDYWIDUALNY PLAN DZIA£ANIA

I. ………………....………………..

II. ……………………..

imiê i nazwisko

data urodzenia

III. Stopieñ i rodzaj posiadanej niepe³nosprawnoœci
Znaczny, Ps (niepe³nosprawnoœæ intelektualna w stopniu umiarkowanym)
Dodatkowo epilepsja (regularnie przyjmowane leki, utrzymuj¹ce jego stan zdrowia w stanie zadowalaj¹cym).

IV. Opis predyspozycji zawodowych (wyniki testu)
Ocena predyspozycji, umiejêtnoœci i zainteresowañ obejmuje funkcjonowanie w sferach:
- poznawczej,
- interpersonalnej,
- zawodowej.
Ka¿da ze sfer stanowi integraln¹ czêœæ ca³oœci, dlatego nie mo¿e byæ traktowana oddzielnie.

SFERA POZNAWCZA:
Klient posiada s³ab¹ koncentracjê uwagi, potrafi skoncentrowaæ siê na czynnoœci, która le¿y w zakresie jego zainteresowañ. Przy czynnoœciach ma³o atrakcyjnych potrzebuje dodatkowych wzmocnieñ w postaci zachêty oraz kontroli pracy. Rozpraszaj¹ go wszelkie bodŸce zewnêtrzne. Dodatkowo
sam rozprasza siebie ci¹g³ym potokiem s³ownym (lubi zadawaæ pytania niezwi¹zane z aktualnym
tematem oraz opowiada o sobie i swoich przygodach). Ograniczony zakres pamiêci œwie¿ej, potrafi
zapamiêtaæ krótki cykl czynnoœci (najlepiej jednak wykonuje kolejno przypominane polecenia). Bardzo czêsto potrzebuje potwierdzenia, ¿e wykonuje dan¹ czynnoœæ prawid³owo. W przypadku gdy nie
jest pewny pojawia siê u niego stan „oczekiwania” na informacjê zwrotn¹ od drugiej osoby. Niekiedy sam prosi o pomoc i wskazówkê. Pos³uguje siê mow¹ werbaln¹, jest zrozumia³y dla otoczenia,
komunikatywny. Jednak¿e w pierwszym kontakcie wyciszony i nieœmia³y. Rozumie pojêcia czasowe.
Zna kalendarz, prawid³owo podaje daty, rozró¿nia miesi¹ce, pory dnia oraz dni tygodnia. Nie potrafi
kontrolowaæ czasu, odczytuje z zegara kwarcowego tylko pe³ne godziny (nie zawsze prawid³owo).
Potrafi przeliczaæ elementy w zakresie 100 (liczy w pamiêci), dzia³ania arytmetyczne (+,-) wykonuje
w zakresie 20 na konkretach. Potrafi czytaæ (drukowany tekst), zdarza mu siê sk³adaæ litery podczas
czytania trudniejszych wyrazów oraz odczytywaæ nieprawid³owo wyrazy, których nie zna i nie rozumie. Potrafi pisaæ ze s³uchu i z pamiêci jednak pope³nia sporo b³êdów gramatycznych, stylistycznych
i ortograficznych. Nie rozró¿nia nomina³ów pieniê¿nych i nie zna wartoœci pieniêdzy.
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SFERA INTERPERSONALNA:
Klient podczas pierwszego kontaktu jest osob¹ wycofan¹, nieœmia³¹. W stosunku do osób znajomych
jest pogodny, weso³y, otwarty. Cechuje go du¿a wra¿liwoœæ i empatia. Bardzo chêtnie pomaga innym.
Jest osob¹ bardzo sugestywn¹, ³atwo ulega wp³ywom otoczenia, przejmuje wzorce zachowañ bezkrytycznie. Nale¿y zwracaæ uwagê, aby w jego towarzystwie nie znajdowa³y siê osoby, które mog¹ wykorzystaæ jego ufnoœæ. Potrafi poprosiæ innych o pomoc, wie jak nale¿y zachowaæ siê w sytuacjach
zagro¿enia. W sytuacjach trudnych, jak np. stres bardzo szybko siê denerwuje. Zdarzaj¹ siê sytuacje
kiedy bywa agresywny (agresja s³owna i fizyczna skierowana zarówno na rzeczy jak i ludzi). Najlepiej wspó³pracuje w grupie osób o podobnym do siebie usposobieniu. Preferuje towarzystwo kobiet.

SFERA ZAWODOWA:
W kwestii samoobs³ugi radzi sobie zadowalaj¹co. Ubiera siê samodzielnie, stosownie do pogody,
dba o higienê. Potrafi przygotowaæ sobie prosty posi³ek (kanapki, napoje). W znajomym œrodowisku
porusza siê samodzielnie. Mo¿e nauczyæ siê nowych tras komunikacyjnych. Tempo pracy pana Marka jest wolne. Jest przy tym jednak bardzo dok³adny, precyzyjny, sumienny. Nie zawsze przestrzega
ustalonych zasad, czêsto trzeba mu je przypominaæ. Ze wzglêdu na epilepsjê nie mo¿e wykonywaæ
ciê¿kich prac fizycznych, nie powinien równie¿ pracowaæ na wysokoœciach.
Bardzo chcia³by podj¹æ pracê, aby przede wszystkim nauczyæ siê wielu nowych rzeczy a dodatkowo
poznaæ nowych ludzi i nawi¹zaæ z nimi pozytywne relacje. Klient ma ju¿ doœwiadczenia zwi¹zane z
prac¹ (nie nale¿¹ one do najmilszych)“ i z tego wzglêdu podkreœla, ¿e chcia³by pracowaæ z ludŸmi,
którzy byliby dobrzy i wyrozumiali. Z rozmów “i przeprowadzonych badañ wynika, ¿e wymarzon¹
prac¹ pana Marka jest praca kelnera. Doskonale orientuje siê “w zakresie obowi¹zków jaki jest
wymagany przy wykonywaniu tego zawodu. Ma spore doœwiadczenie w podawaniu posi³ków i obs³ugiwaniu goœci (podczas ró¿nego rodzaju uroczystoœci). Zna tak¿e swoje ograniczenia w zakresie
umiejêtnoœci dla potrzeb tego zawodu (jak np. zapisywanie, czy zapamiêtywanie zamówieñ goœci,
brak orientacji “w nomina³ach pieniê¿nych). Podkreœla równie¿ chêæ pracy z dzieæmi. Ma z nimi
bardzo dobry kontakt. Alternatywnie móg³by pracowaæ w sklepie lub magazynie (np. przy uk³adaniu
towarów oraz pracach porz¹dkowych) – jest osob¹ bardzo sprawn¹ manualnie, dok³adn¹ i precyzyjn¹. Potrafi równie¿ wykonywaæ prace porz¹dkowe na terenie budynku i na zewn¹trz (zamiataæ,
zmywaæ pod³ogê, grabiæ liœcie). Potrafi malowaæ œciany, wielokrotnie wykonywa³ te czynnoœci “w
WTZ oraz w domu. Jednak ze wzglêdu na jego stan zdrowia proponowa³abym zrezygnowaæ z tego
typu prac. Z tego samego powodu nie powinien pracowaæ w pe³nym wymiarze

V. Przygotowanie zawodowe do podjêcia pracy (poziom i rodzaj wykszta³cenia, ukoñczone kursy i
szkolenia oraz umiejêtnoœci zawodowe i pozazawodowe)
Wykszta³cenie:
Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy w …………………..– Szko³a Podstawowa – ukoñczona w
………….r.
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Dodatkowe informacje:
Od 1996r. - uczestnik Warsztatu Terapii Zajêciowej PSOUU Ko³a w …………………..:
- przygotowanie w pracowni metaloplastycznej i stolarskiej – poznanie ró¿nych technologii obróbki drewna i metalu; umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê prostymi narzêdziami niemechanicznymi i materia³ami (pi³ka rêczna, pilnik, m³otek, œrubokrêt, papier œcierny); prace zlecone pod nadzorem
instruktora;
- przygotowanie w pracowni gospodarstwa domowego – nabycie umiejêtnoœci nakrywania do sto³u, przygotowania prostych posi³ków i napojów, podawania do sto³u, uk³adania naczyñ w zmywarce; wykonywanie czynnoœci porz¹dkowych w kuchni i na terenie budynku WTZ oraz poza nim
(zamiatanie chodników, grabienie liœci, odœnie¿anie);
Du¿e doœwiadczenie w podawaniu posi³ków, obs³ugiwaniu goœci (pomoc podczas ró¿nego rodzaju
uroczystoœci),

VI. Doœwiadczenie zawodowe (w tym sta¿, przygotowanie zawodowe, praktyka zawodowa, wolontariat)
Okres zatrudnienia
1990r. (1 rok)

Nazwa firmy
Spó³dzielnia Inwalidów „….”
w ………………………..

Zajmowane stanowisko
Pracownik gospodarczy

Zakres obowi¹zków: praca przy maszynie do szycia (zszywanie wykrojonych wzorów pantofli); czynnoœci porz¹dkowe na terenie zak³adu
VII. Oczekiwania zawodowe (sprecyzowanie tego do czego d¹¿ysz)
Klient chcia³by podj¹æ pracê w dziedzinie gastronomii. Najchêtniej pracowa³by w restauracji, ewentualnie w sto³ówce szkolnej lub w szpitalu. Preferowane stanowisko pracy to kelner. Czynnoœci, które
móg³by wykonywaæ na tym stanowisku to podawanie, roznoszenie posi³ków goœciom, zbieranie brudnych naczyñ oraz zmywanie. Wymiar czasu pracy – proponowana praca na 1/2 etatu.

VIII. Zidentyfikowane deficyty w zakresie wiedzy i umiejêtnoœci (sprecyzowanie barier i trudnoœci
w realizacji oczekiwañ zawodowych)
Nieumiejêtnoœæ radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brak znajomoœci technik radzenia sobie ze
stresem;
Brak asertywnoœci;
Nieumiejêtnoœæ samodzielnego kontrolowania czasu – mog¹ siê pojawiæ trudnoœci w dotrzymywaniu
terminu realizacji zadania;
Trudnoœci w skupieniu uwagi w œrodowisku bogatym w bodŸce, w sytuacji wzmo¿onego tempa pracy;
brak podzielnoœci uwagi;
Brak doœwiadczenia w wykonywaniu wybranych czynnoœci w warunkach „otwartego rynku pracy”;
Brak znajomoœci wartoœci pieniêdzy oraz nomina³ów pieniê¿nych;
Brak umiejêtnoœci swobodnego pisania (niewyraŸne pismo, b³êdy);
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CEL ZAWODOWY: POMOC KELNERA, OSOBA WYDAJ¥CA POSI£KI
(zajêcie, zawód który chce wykonywaæ)

DZIA£ANIE:
Uczestnictwo w treningu umiejêtnoœci spo³ecznych prowadzonym przez Centrum DZWONI w
Jaros³awiu

DZIA£ANIE:
Podjêcie praktyki zawodowej
przygotowuj¹cej do pracy na
stanowisku pomocnika kelnera, osoby wydaj¹cej posi³ki
(praktyka w 2 ró¿nych miejscach celem weryfikacji deklarowanych chêci)

DZIA£ANIE:
Dokonanie wyboru i podjêcie decyzji odnoœnie miejsca pracy
oraz przygotowanie dokumentów
i aplikowanie do pracy

SPOSÓB REALIZACJI:
W³¹czenie w cotygodniowe
warsztaty prowadzone przez
psychologa i doradcê zawodowego maj¹ce na celu wypracowanie umiejêtnoœci radzenia
sobie w sytuacjach trudnych
(stres); zachowañ asertywnych;
udzia³ w treningu komunikacyjnym (kszta³towanie umiejêtnoœci poruszania siê w terenie)

SPOSÓB REALIZACJI:
- Miesiêczna praktyka w sto³ówce szkolnej – wydawanie
obiadów uczniom, nastêpnie
zbieranie brudnych naczyñ i
zmywanie ich; praca na tym
stanowisku 3 dni w tygodniu
3,5h dziennie przy udziale osobistego trenera wspomagaj¹cego
- Nastêpnie kolejna miesiêczna praktyka w sto³ówce szpitalnej – nak³adanie i rozwo¿enie posi³ków chorym, zbieranie
brudnych naczyñ; praca w wymiarze czasu jak na poprzedniej praktyce, równie¿ przy
udziale osobistego trenera
wspomagaj¹cego

SPOSÓB REALIZACJI:
Zebranie wszelkich informacji
na temat w³asnej osoby, przygotowanie dokumentów poœwiadczaj¹cych posiadane umiejêtnoœci, przygotowanie CV oraz listu
motywacyjnego oraz przygotowanie siê do rozmowy kwalifikacyjnej – wszelkie te zadania wykonane zostan¹ przy wsparciu
doradcy zawodowego Centrum
DZWONI

TERMIN REALIZACJI:
Od 20 sierpnia 2007r. do momentu opanowania w/w umiejêtnoœci

TERMIN REALIZACJI:
01 wrzeœnia 2007r. – 31 paŸdziernika 2007r.

TERMIN REALIZACJI:
01 – 15 listopada 2007r.

KROK I

KROK II

KROK III

.........................................................
data i podpis doradcy zawodowego

..................................................
data i Twój podpis
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Za³¹cznik nr 4. Przyk³adowy opis stanowiska pracy
OPIS STANOWISKA PRACY
(barek sa³atkowy)
opracowanie: imiê i nazwisko trenera pracy
PRZEDSIÊBIORSTWO
Nazwa:
Nazwisko dyrektora/menad¿era:
Adres oddzia³u, w którym odbywaæ siê bêd¹ praktyki/zatrudnienie:
Dojazd:
Czynnoœci (rodzaj) pracy:
Liczba pracowników:
Struktura p³ci:
Œrednia wieku pracowników:
Nazwisko osoby kontaktowej w przedsiêbiorstwie:

Pizzeria ………….
………………………
………………………., Warszawa
Tramwaje, autobusy, metro
Pomoc kuchni, pomoc w przygotowaniu barku
sa³atkowego
kilkadziesi¹t
k/m
35
………………………..

STANOWISKO PRACY
Pomoc kuchni
1-miesiêczne praktyki bezp³atne z mo¿liwoœci¹ zatrudnienia

Nazwa/opis stanowiska pracy:
Rodzaj zatrudnienia:
Przewidywany czas, na jaki bêdzie zawarta umowa, mo¿liwoœæ jej przed³u¿enia oraz zmiany charakteru:
Szczegó³owy opis prac do wykonania przez pracownika niepe³nosprawnego (czynnoœci, czas,
itp.):
Wymagane zdolnoœci, kompetencje (np. czytanie,
pisanie, liczenie, mowa, orientacja w czasie itp.):
Poziom wymaganej samodzielnoœci (samoobs³uga stanowiska, podejmowanie decyzji, inicjatywa, …):

Ryzyka szczególne (ha³as, maszyny, narzêdzia,
praca na wysokoœci, produkty toksyczne…):
Obecnoœæ œrodków wywo³uj¹cych alergie:
Mentor:

j.w.
Dokrajanie produktów potrzebnych do sa³atek,
uzupe³nianie insertów, dbanie o porz¹dek w barku sa³atkowym oraz uzupe³nianie na bie¿¹co barku na sali.
Zdolnoœci manualne, spostrzegawczoœæ.

Podejmowanie (ze wsparciem innego pracownika) decyzji dotycz¹cych czasu uzupe³nienie barku oraz dorobienia odpowiednich sa³atek lub zrobienia nowych z dostêpnych produktów.
No¿e, tarka
Œrodki spo¿ywcze
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SZCZEGÓLNE CECHY DOTYCZACE STANOWISKA PRACY
Czas pracy, godziny:
Przeciwwskazania medyczne:
Wymagany ubiór:
Rytm pracy (sta³e czy zmienne czynnoœci):
Miejsce pracy (zmienne czy sta³e):
Praca na zewn¹trz czy w pomieszczeniu:
Koniecznoœæ przemieszczania siê na terenie zak³adu, na zewn¹trz budynku:
U¿ywane narzêdzia:
U¿ywane produkty:
Obs³uga maszyn:
Praca indywidualna czy w ekipie:
Praca na taœmie:
Liczba pracowników w ekipie:
Praca siedz¹ca czy stoj¹ca czêstego chodzenia:
Podnoszenie ciê¿arów, przenoszenie:
Na stanowisku preferowane bardziej kobiety czy
mê¿czyŸni:
Koniecznoœæ przystosowania stanowiska:

13.30 – 17.00 (wstêpnie, godziny pracy mog¹ ulec
zmianie)
Choroby dermatologiczne
Czarne, nieœlizgaj¹ce siê buty, czarne spodnie,
koszulka i czapka zapewnione przez pracodawcê.
sta³e
sta³e
W pomieszczeniu
Na terenie zak³adu kuchnia – sala – pomieszczenia socjalne, ew. ch³odnia
No¿e, tarka
spo¿ywcze
nie
indywidualna
nie
Stoj¹co - chodz¹ca
nie
obojêtne
nie

ŒRODOWISKO SPO£ECZNE STANOWISKA PRACY
Dostêp do transportu zak³adowego;
Dostêp do pielêgniarki zak³adowej:
Czy jest dostêp do aparatu telefonicznego:
Inne:…………………………………………

Nie
Nie
tak
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