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WYKAZ SKRÓTÓW
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EFS  Europejski Fundusz Społeczny
FAOW  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
FP  Fundusz Pracy
GUS  Główny Urząd Statystyczny
IPD  Indywidualny Plan Działania
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KRUS  Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych
MIR  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MPiPS  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NGO  z ang. Non-Govermental Organisation (Organizacja pozarządowa)
OPS  Ośrodek Pomocy Społecznej
PCPR  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
PFRON  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PI  Priorytety Inwestycyjne
PO KL  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PUP  Powiatowy Urząd Pracy
RPO  Regionalne Programy Operacyjne
SRKL  Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
ŚRSK  Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju
TIK  Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
WTZ  Warsztat Terapii Zajęciowej
WUP  Wojewódzki Urząd Pracy
WCAG   za ang. Web Content Accessibility Guidelines 
  (Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych)
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1. WPROWADZENIE – STRESZCZENIE PROGRAMU

Program „Postaw na pracę” stanowi odpowiedź na problem niskiej aktywności zawo-
dowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast, a także na niewystarczające 
wykorzystanie i skoordynowanie dostępnych instrumentów wsparcia tej grupy. Program 
powstał na bazie doświadczeń z realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego „Wspar-
cie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” reali-
zowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi i małych miast to grupa społeczna znajdująca się  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Charakteryzuje się najniższym wskaźni-
kiem zatrudnienia w porównaniu z ogółem osób niepełnosprawnych w Polsce.

Doświadczenia ostatnich lat wskazują na niską skuteczność dotychczas realizowanych 
programów aktywizujących, ograniczaną przez sposób doboru stosowanych instru-
mentów oraz niewielką indywidualizację wsparcia i brak jego dostosowania do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone – należy wśród nich 
wskazać przede wszystkim na scentralizowany system wsparcia, funkcjonujący często  
w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych i niewystarczającą 
komplementarność prowadzonych lokalnie działań prozatrudnieniowych.

Konieczne jest więc inicjowanie zintegrowanych działań, które umożliwią podejmowanie 
aktywności zawodowej osobom niepełnosprawnym, a także przyczynią się do opraco-
wania trwałych i skutecznych rozwiązań wsparcia tej grupy w wejściu na rynek pracy.  
Program „Postaw na pracę” stanowi odpowiedź na te problemy.

Program odwołuje się do priorytetów, celów i zadań zawartych w krajowych dokumentach 
strategiczno-operacyjnych z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełno-
sprawnych. Wdrożenie Programu ma na celu eliminowanie dyskryminacji ze względu 
na niepełnosprawność, umożliwienie większej liczbie osób niepełnosprawnych podjęcia  
i utrzymania zatrudnienia, zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz poprawę dostę-
pu do edukacji formalnej i nieformalnej. Realizacja Programu korzystnie wpłynie na zdol- 
ności administracyjne dla skutecznego wdrożenia i stosowania przez Polskę zapisów Kon-
wencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Celem Programu „Postaw na pracę” jest wzrost aktywności zawodowej osób niepełno-
sprawnych z terenów wsi i małych miast oraz wzrost efektywności lokalnych działań na rzecz 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
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Cele te będą realizowane przez działania skoncentrowane na zwiększaniu kompetencji 
społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, poprawie ich zdolności do zatrud-
nienia, a także na zwiększaniu komplementarności i efektywności prowadzonych lokal-
nie działań aktywizacyjnych.

Odbiorcami Programu są osoby niepełnosprawne z terenów wsi i małych miast w wie-
ku aktywności zawodowej, a także ich otoczenie bezpośrednie i instytucjonalne. Ponad-
to zaplanowane zostały działania skierowane do pracodawców.

W ciągu 5 lat wsparciem w ramach Programu objętych zostanie 4000 osób niepełno-
sprawnych i 2000 osób z ich otoczenia. Zakłada się, że w efekcie realizacji Programu mini-
mum 25% niepełnosprawnych uczestników wejdzie na rynek pracy.

Program „Postaw na pracę” uwzględnia istniejące oraz proponuje nowe, efektywne  
rozwiązania na poziomie lokalnym służące wzrostowi aktywności zawodowej osób nie-
pełnosprawnych:

     podkreśla rolę współpracy międzysektorowej, korzystając z potencjału lokalnych 
podmiotów i organizacji,

     promuje inicjatywy zmierzające do powstawania lokalnych partnerstw, które będą 
odpowiedzialne za inicjowanie projektów,

     podkreśla rolę diagnozy potrzeb lokalnych społeczności, jako punktu wyjścia do pla-
nowania działań aktywizacyjnych i indywidualizacji wsparcia,

     uwzględnia mechanizm regrantingu, zakładający przekazywanie środków finansowych 
na realizację działań aktywizujących do lokalnych realizatorów, co stanowi optymalne 
połączenie skuteczności i efektywności wydatkowania środków z ich użytecznością  
z punktu widzenia społeczności lokalnych,

     zakłada merytoryczne wsparcie dla publicznych i niepublicznych instytucji/organizacji 
działających w obszarze aktywizacji osób niepełnosprawnych i realizujących politykę 
integracji oraz zatrudnienia.
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Program realizowany będzie lokalnie na poziomie gmin i powiatów. Centralnie nad me-
rytoryczną realizacją Programu czuwać będzie Centrum Kompetencji, które odpowie-
dzialne będzie za animowanie powstawania lokalnych partnerstw oraz zapewnienie 
im merytorycznego wsparcia w toku realizacji poszczególnych działań poprzez transfer 
wiedzy i wypracowanego know-how w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych, a także za wdrożenie mechanizmów regrantingowych.

Do zadań Centrum Kompetencji należało będzie m.in:

     opracowanie i wdrożenie procedur regrantingowych,

     opracowanie metodologii do przygotowania diagnozy lokalnej, a także animowanie 
lokalnych partnerstw w procesie prowadzenia diagnozy lokalnej,

     zapewnienie bieżącego wsparcia merytorycznego lokalnym realizatorom w realizacji 
działań aktywizacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych,

     opracowanie i upowszechnienie standardów usług i narzędzi dostosowanych do po-
trzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami,

     utworzenie i utrzymanie ogólnopolskiego portalu internetowego,

     opracowanie i udostępnienie szkoleń e-learningowych dla lokalnych realizatorów i pra-
codawców.

Kluczową rolę w Programie odgrywają lokalne partnerstwa, które opracowują lokalną 
diagnozę sytuacji, inicjują projekty, a następnie opracowują strategię aktywizacji osób 
niepełnosprawnych.

W skład partnerstw wchodzą lokalne instytucje i organizacje pozarządowe, w tym Ośrodki 
Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ośrodki 
kultury, placówki edukacyjne, Lokalne Grupy Działania, Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Sze-
roka formuła partnerstw zakłada, że ich uczestnikami mogą zostać także podmioty ekono-
mii społecznej i innych jednostek lokalnie zaangażowanych w działania aktywizacyjne.

Lokalne partnerstwa w wyniku realizacji projektów opracowują lokalne strategie akty-
wizacji osób niepełnosprawnych, które zapewnią trwałość wdrożonych w ramach 
Programu rozwiązań.
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Program realizowany będzie poprzez projekty. Działania projektowe dobierane będą z sze-
rokiego katalogu wsparcia (od działań mających na celu aktywizację społeczną osób niepełno-
sprawnych, aż po wsparcie w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia) w taki sposób, 
żeby odpowiadały na indywidualne potrzeby uczestników i uwarunkowania lokalnego 
rynku pracy.

Elementy składowe projektów, skierowanych do osób niepełnosprawnych:

     Rekrutacja oraz przygotowanie i zainicjowanie wdrażania Indywidualnych Planów 
Działania (IPD);

     Aktywizacja społeczna, obejmująca m.in.:

•	 doradztwo socjalne (indywidualne i/lub grupowe),
•	 doradztwo prawne (indywidualne i/lub grupowe),
•	 doradztwo psychologiczne (indywidualne i/lub grupowe),
•	 szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe;

     Aktywizacja zawodowa, obejmująca m.in.:

•	 dofinansowanie rozpoczęcia/kontynuacji nauki formalnej,
•	 doradztwo zawodowe (indywidualne i/lub grupowe),
•	 pośrednictwo pracy,
•	 szkolenia zawodowe,
•	 szkolenia z przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej,
•	 warsztaty praktycznej nauki zawodu,
•	 staże zawodowe,
•	 zatrudnienie wspomagane (wsparcie trenera/trenerki pracy);

     Usługi wspierające, np. tłumacze języka migowego, dofinansowanie dojazdów.

REKRUTACJA AKTYWIZACJA
SPOŁECZNA

AKTYWIZACJA
ZAWODOWA

ZATRUDNIENIE 
I UTRZYMANIE 
ZATRUDNIENIA
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Działania skierowane do otoczenia rodzinnego, mające na celu podniesienie świa-
domości społecznej dotyczącej aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnospraw-
nych, w tym: doradztwo prawne, warsztaty dla członków rodzin i opiekunów, doradztwo 
psychologiczne indywidualne i grupowe.

Działania skierowane do pracodawców, mające na celu podniesienie świadomości pra-
codawców w obszarze zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym: spotkania dla praco-
dawców, opracowanie i dystrybucja szkolenia e-learningowego dla pracodawców, opraco-
wanie i dystrybucja publikacji dla pracodawców.

W Programie założono, że poszczególne działania można ze sobą łączyć tak by jak 
najlepiej dostosować je do potrzeb uczestników i uwarunkowań lokalnego rynku 
pracy. Taki sposób doboru działań zapewni ich skuteczność.
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2. POTRZEBA REALIZACJI PROGRAMU

Program „Postaw na pracę” jest odpowiedzią na stojące przed Polską i Europą wyzwa-
nia związane z koniecznością przezwyciężenia negatywnych trendów gospodarczych,  
a także z przygotowaniem do następujących zmian demograficznych. Dlatego też jego 
założenia mają swoje umocowanie w najważniejszych dokumentach strategicznych o cha-
rakterze międzynarodowym i krajowym, wskazujących sposoby na zapewnienie zrówno-
ważonego rozwoju Europy oraz Polski w najbliższych latach, szczególnie w kontekście ka-
pitału ludzkiego i włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy. Przyjęta koncepcja 
realizacji działań oraz schemat wdrażania wynika z przeprowadzonej diagnozy sytuacji osób 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wsi i małych miast.

2.1. Dokumenty międzynarodowe

Program „Postaw na pracę” odwołuje się do zapisów dokumentów o charakterze mię-
dzynarodowym, które mają na celu rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych 
jako grupy w szczególny sposób zagrożonej ubóstwem, marginalizacją społeczną oraz wy-
kluczeniem z rynku pracy. Jednoznacznie wskazują one, że poprawa sytuacji osób niepeł-
nosprawnych ma istotne znaczenie dla rozwoju społecznego Europy.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych1

Konwencja, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 grud-
nia 2006 roku i ratyfikowana przez Polskę dnia 6 września 2012 roku jest najważniejszym 
dokumentem międzynarodowym odnoszącym się do osób niepełnosprawnych. W Kon-
wencji określone zostały zobowiązania państw w tych obszarach życia, w których osoby 
niepełnosprawne doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania. Jednym z nich 
jest obszar związany z pracą i zatrudnieniem.

Zapis zawarty w artykule 27 Konwencji (Praca i zatrudnienie) zobowiązuje Polskę do uz- 
nania prawa osób niepełnosprawnych do pracy na zasadzie równości z innymi osobami. 
Obejmuje on prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną 
lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób nie-
pełnosprawnych środowisku pracy. Konwencja w obszarze pracy i zatrudnienia nakłada 
na Polskę obowiązek podjęcia kroków służących zapewnieniu równego traktowania osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy. Wśród nich znajduje się m.in. umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym skutecznego dostępu do programów poradnictwa specjalistycznego  

1 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz. U. 2012 
poz. 1169.
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i zawodowego, usług pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowego czy kształcenia usta-
wicznego, popieranie możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób niepełno-
sprawnych na rynku pracy oraz pomocy w znalezieniu, uzyskaniu zatrudnienia oraz powro-
cie do niego, a także popieraniu zdobywania przez osoby niepełnosprawne doświadczenia 
zawodowego na otwartym rynku pracy.

Strategiczne dokumenty Unii Europejskiej

Program „Postaw na pracę” odwołuje się również do zapisów dokumentów i regulacji Unii 
Europejskiej mających na celu rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych jako 
grupy narażonej w sposób szczególny na ubóstwo i marginalizację społeczną. Poniżej 
przytoczono cele, priorytety, wytyczne i zobowiązania wynikające z dokumentów, odno-
szące się do problematyki zatrudnienia osób niepełnosprawnych – włączania społeczne-
go, wzrostu aktywności na rynku pracy i należytego przygotowania do funkcjonowania  
na tym rynku (również poprzez edukację, pobudzenie przedsiębiorczości).

a) Komunikat Komisji Europejskiej Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu2

Europa 2020 jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarcze-
go i zatrudnienia. Wśród celów nadrzędnych, które w myśl Strategii Unia Europejska powin-
na osiągnąć do 2020 roku znajdują się m.in.: wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 
20-64 lata do 70% oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln.

Realizacja założeń Strategii Europa 2020 oraz osiągnięcie wytyczonych w niej celów możliwe 
będzie dzięki realizacji siedmiu projektów przewodnich. Dwa z nich – Program na rzecz no-
wych umiejętności i zatrudnienia3 oraz Europejski Program walki z ubóstwem4 – w bezpośredni 
sposób odnoszą się do kwestii związanych ze zwiększaniem zatrudnienia oraz zapobiega-
niem wykluczeniu społecznemu.

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia jednoznacznie wskazuje, że podsta-
wowym warunkiem rozwoju konkurencyjnej, trwałej i innowacyjnej gospodarki jest wy-

2 Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

3 Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład  
w pełne zatrudnienie.

4 Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej.



13

kwalifikowana siła robocza. Dlatego też polityka zatrudnienia oraz polityka w zakresie 
umiejętności powinny być traktowane priorytetowo.

Postulat ten został wzmocniony i rozwinięty w Europejskim Programie walki z ubóstwem. 
Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, osoby o niskich kwalifikacjach są najbardziej 
narażone na pogorszenie warunków życia i zagrożone ubóstwem. Jako grupę szczegól-
nie zagrożoną wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa Program wskazuje osoby 
niepełnosprawne oraz inne osoby pozostające z nimi w gospodarstwie domowym.

Jako najbezpieczniejszą drogę do wyjścia z ubóstwa oraz zminimalizowania praw-
dopodobieństwa zagrożenia nim, Program wskazuje zatrudnienie.

Podkreślić należy, że w myśl zapisów Programu głównym realizatorem zmian w zakresie 
wdrażania unijnych polityk zatrudnienia i przeciwdziałania ubóstwu powinny być organy 
szczebla krajowego, regionalnego i przede wszystkim lokalnego, gdyż są one sprawdzo-
nymi inkubatorami zmian społecznych. Dodatkowo, kluczowe miejsce w systemie walki 
z wykluczeniem społecznym, Program przyznaje organizacjom pozarządowym, które są 
stroną systematycznego dialogu z organami władzy publicznej.

b) Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: odnowione 
zobowiązanie do budowania Europy bez barier5

Strategia określa ramy działań na poziomie europejskim oraz działań krajowych w odnie-
sieniu do odmiennej sytuacji osób niepełnosprawnych. Dotyczy również wzmocnienia 
udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym. Opiera się na efek-
tywnym zastosowaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a proponowane 
w niej działania wpisują się w ramy Strategii Europa 2020. Głównym celem realizacji Strategii 
jest zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych do pełnego korzystania ze swoich 
praw, a także do uczestnictwa w życiu społecznym oraz gospodarczym.

Strategia wskazuje, że wskaźnik ubóstwa wśród osób niepełnosprawnych jest aż o 70% 
wyższy niż średnia europejska. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest ograniczony do-
stęp tej grupy do zatrudnienia i dlatego też działania realizowane zarówno na poziomie kra-
jowym, jak i unijnym, powinny służyć m.in. umożliwieniu znacznie większej niż dotychczas 
liczbie osób niepełnosprawnych podejmowania zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

5 Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: odnowione zobo-
wiązanie do budowania Europy bez barier. 
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2.2. Dokumenty krajowe

Cele Unii Europejskiej znajdują przełożenie w dokumentach krajowych. Ujęte w opisanych 
poniżej dokumentach strategicznych obszary priorytetowe uwzględniają plany wdrożenia 
programów aktywizacji rezerw na rynku pracy, wśród których wymienia się osoby z niepeł-
nosprawnością.

Krajowe dokumenty strategiczne

a) Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju6

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (dalej DSRK) jest dokumentem, który określa głów-
ne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej głównym ce-
lem jest poprawa jakości życia Polaków.

Szczególny nacisk w Strategii położony został na rozwój kapitału ludzkiego. Jako jeden  
z jego kluczowych warunków wskazano wzrost zatrudnienia, który będzie możliwy wyłącz-
nie dzięki aktywizowaniu rezerw na rynku pracy. Z tego powodu jednym z celów DSRK jest  
wzrost udziału osób niepełnosprawnych w otwartym rynku pracy.

Podkreślić należy, że w myśl zapisów Strategii warunkami niezbędnymi dla wzrostu za-
trudnienia, i tym samym dla rozwoju kapitału ludzkiego, są: radykalna przebudowa warun-
ków dla uczenia się przez całe życie, wzrost zastosowania technik cyfrowych w nauczaniu  
i uczeniu się (i tym samym rozwój kompetencji cyfrowych pracowników) oraz wspieranie 
edukacji pozaformalnej osób z utrudnionym dostępem do edukacji, bezrobotnych i po-
szukujących pracy, a także innych grup defaworyzowanych na rynku pracy, w tym osób 
niepełnosprawnych.

b) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, kon-
kurencyjna gospodarka, sprawne państwo7

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (dalej ŚSRK) integruje wokół celów strategicznych 
wszystkie podmioty publiczne oraz środowiska społeczne i gospodarcze, które uczestni-
czą w procesach rozwojowych zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym.

6 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna go-

spodarka, sprawne państwo.
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Wśród głównych barier rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce Strategia identyfikuje niski 
wskaźnik zatrudnienia (szczególnie w grupie osób niepełnosprawnych) oraz niedostoso-
wanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Podkreśla też, że dla osiągnięcia celu strategiczne-
go, jakim jest zwiększenie aktywności zawodowej, niezbędne staje się stworzenie warun-
ków umożliwiających wzrost liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym 
rynku pracy.

Szczególny nacisk w ŚSRK został położony na integrację społeczną. Programy aktywizacyjne 
powinny w pierwszej kolejności przywracać osoby wykluczone do uczestnictwa w życiu 
społecznym po to, by w kolejnym etapie można było je efektywnie wspierać na rynku pracy. 
W przypadku osób niepełnosprawnych, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym akcent powinien zostać położony na rozwijanie kwalifikacji zawodowych, edukację 
ustawiczną, a także na lepsze przygotowanie środowiska lokalnego, urzędników i pracodaw-
ców do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczno-gospodarczym.

Realizacja ŚSRK zakłada szersze niż dotychczas wykorzystanie organizacji pozarządowych, 
jako dostawców i organizatorów usług publicznych, co jest związane z planowanym pro-
cesem decentralizacji systemu usług i przekazywania odpowiedzialności za nie na szczebel 
samorządowy. Strategia zakłada kierowanie wsparcia, m.in. w zakresie rozwoju zasobów 
ludzkich, przede wszystkim na obszary wiejskie, na których najsilniej skoncentrowane są 
procesy marginalizacji.

c) Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 20208

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (dalej SRKL) wytycza główne kierunki działań zmierza-
jących do poprawy sytuacji w kraju w zakresie lepszego wykorzystania potencjału ludz-
kiego w sposób umożliwiający pełne uczestniczenie w życiu społecznym, politycznym  
i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.

Jako jeden z problemów uniemożliwiających pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego Stra-
tegia wskazuje niezadowalający poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynika-
jący m.in. z niewystarczającego dostępu do kształcenia i szkolenia, usług wspierających  
i rehabilitacji, a także z niedostosowanej do specyfiki osób niepełnosprawnych aktywnej 
polityki zatrudnieniowej. Z diagnozy zawartej w SRKL wynika, że trudności jakich doświad-
czają osoby niepełnosprawne na rynku pracy wynikają m.in. z niskiego potencjału powia-
towych urzędów pracy, uniemożliwiającego skuteczne aktywizowanie wszystkich osób 
wymagających wsparcia w wejściu na rynek pracy, a także z braku utrwalonych wzorców 
uczenia się dorosłych.

8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.
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Strategia podkreśla, że posiadanie zatrudnienia jest podstawowym warunkiem dla za-
pobiegania wykluczeniu społecznemu. Osoby i rodziny borykające się z bezrobociem, 
szczególnie długotrwałym, uzależniają się od korzystania z pomocy społecznej. Sytuację 
tę pogłębiają systemy lokalnej polityki społecznej, które opierają się głównie na świadcze-
niach pieniężnych, utrwalających bierność i dezaktywizację, a nie na działaniach integrują-
cych poszczególne osoby i rodziny ze środowiskiem lokalnym.

Zdiagnozowane w Strategii bariery rozwoju kapitału ludzkiego mają być usuwane m.in. 
dzięki zapewnieniu powszechnego dostępu do wysokiej jakości szkolenia i kształcenia 
dostosowanego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, ograniczaniu czynników 
zniechęcających do podejmowania/utrzymywania aktywności zawodowej, efektywnej 
aktywizacji zawodowej osób niepracujących i poszukujących pracy, a także wyrównywa-
niu szans różnych grup społeczno-demograficznych na rynku pracy, w tym także osób 
niepełnosprawnych. Ponadto Strategia wskazuje, że konieczne jest przedefiniowanie ce-
lów polityki społecznej w taki sposób, aby wspierała ona podejmowanie zatrudnienia 
przez osoby, które mają z tym problem. Powinien zostać stworzony system, który za-
pewni każdemu obywatelowi dostęp do usług umożliwiających podjęcie pracy. Jednym 
z warunków jego utworzenia jest rozwój aktywności i współpracy instytucji publicznych 
i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

d) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie9

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (dalej KSRR) jest średniookresowym dokumentem 
strategicznym odnoszącym się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.  
Jej główny cel ukierunkowany jest na efektywne wykorzystywanie specyficznych regio-
nalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju 
– wzrostu zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.

Strategia podkreśla, iż problemy społeczne i gospodarcze występujące na znacznym ob-
szarze terenów wiejskich nie tylko wynikają z zapóźnienia gospodarczego (bezrobocie, 
niska przedsiębiorczość, nadmierne zatrudnienie w nieefektywnym rolnictwie, niski po-
ziom wykształcenia), ale także wpływają na ich dalszą degradację.

W myśl KSRR, budowanie spójności terytorialnej wymaga podjęcia działań, które mają na ce- 
lu rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego. Jako najważniejsze z nich KSRR wska-
zuje przede wszystkim: aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy (poprzez 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, a więc poprzez poradnictwo, pośrednictwo 

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary 
wiejskie.
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pracy, szkolenia i przekwalifikowania, rozwój ekonomii społecznej, staże oraz praktyki zawo-
dowe), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawę dostępu do edukacji, a także 
rozwój kształcenia ustawicznego dorosłych, obejmujący przede wszystkim umożliwienie 
mieszkańcom obszarów wiejskich reorientacji zawodowej.

Strategia zwraca uwagę, że interwencje polityki regionalnej powinny być różne dla poszcze-
gólnych obszarów wiejskich zarówno w skali subregionalnej, jak i lokalnej. Tylko wówczas 
możliwe będzie zagwarantowanie, że zaprojektowane działania znajdą odniesienie w lokal-
nych potencjałach oraz wykorzystają najważniejsze szanse rozwojowe. Dodatkowo, w myśl 
KSRR wszystkie interwencje powinny być programowane z udziałem władz samorządo-
wych na poziomie regionalnym oraz we współpracy z interesariuszami – przedsiębiorca-
mi, społecznościami lokalnymi i organizacjami – co przyczyni się do wysokiej efektywności 
podejścia terytorialnego.

Dokumenty związane z wdrażaniem funduszy polityki spójności 2014-2020  
– Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa (dalej UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji fun-
duszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020.

Diagnoza tematyczna sporządzona na potrzeby Umowy Partnerstwa wskazuje, że jednym 
z kluczowych problemów, z którymi boryka się Polska jest niska konkurencyjność go-
spodarki, wynikająca w dużej mierze z niepełnego wykorzystania zasobów rynku pracy.  
W diagnozie podkreśla się, że większe różnice w poziomie bezrobocia zachodzą pomię-
dzy powiatami niż województwami. Zła sytuacja na lokalnych rynkach pracy, występująca 
przede wszystkim na obszarach wiejskich, wynika m.in. z niedostatecznej jakości kapitału 
ludzkiego. Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy wymaga skoncen-
trowania się na tych grupach, dla których wskaźnik zatrudnienia jest najniższy. Kolejnym pro-
blemem jest niewystarczająca spójność społeczna i terytorialna. Wynika ona m.in. z wyso- 
kiego poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, niskiego dostępu do usług publicz-
nych, a także niewystarczających kompetencji cyfrowych, szczególnie w grupach zagro-
żonych wykluczeniem społecznym.

Jedną z głównych zasad programowania na lata 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Dlatego 
obok diagnozy tematycznej w UP przedstawiona została także diagnoza terytorialna. Wynika 
z niej, że wiele obszarów wiejskich nie jest w dostatecznym stopniu włączonych ani w procesy 
rozwojowe kraju, ani w procesy rozwoju regionalnego. Przyczyną tego jest m.in. bardzo wyso-
ki poziom zatrudnienia w rozdrobnionym i nie dającym odpowiednich dochodów rolnictwie, 
oddalenie od centrów rozwoju lokalnego czy też utrudniony dostęp do usług publicznych.
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Odpowiedź na przytoczone powyżej, problemy zidentyfikowane w diagnozie, stanowią 
następujące cele tematyczne (CT) i priorytety inwestycyjne (PI):

•	 Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości Tech-
nologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK):

 – Priorytet 2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, 
e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia;

•	 Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspar-
cie mobilności pracowników:

 – Priorytet 8i. Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym 
pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw 
na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

 – Priorytet 8ii. Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności 
tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych za-
grożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze śro-
dowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży;

•	 Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem:

 – Priorytet 9b. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubo-
gich społeczności z obszarów miejskich i wiejskich;

 – Priorytet 9i. Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności;

•	 Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 
życie:

 – Priorytet 10iii: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakte-
rze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, po-
szerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz pro- 
mowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawo-
dowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Powyższe cele i priorytety przekładają się na działania zaplanowane w ramach krajowych 
i regionalnych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, służą-
cych realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności:
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•	 Program Operacyjny Polska Cyfrowa10 (CT 2. PI 2a),
•	 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój11 (CT 8. PI 8ii, CT 9. PI 9i),
•	 Regionalne Programy Operacyjne 16 województw12 (CT 8. PI 8i, CT 9. PI 9b, CT 9. PI 9i).

Realizacja wymienionych celów tematycznych będzie dodatkowo uzupełniana poprzez 
działania zaplanowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich13, współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2.3. Sytuacja niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast

Osoby niepełnosprawne zamieszkujące wsie i małe miasta to grupa społeczna dotknięta 
szczególnie trudną sytuacją na rynku pracy, często pozostająca na marginesie realizowanych 
działań aktywizacyjnych, wdrażanych programów i systemowych rozwiązań. Analiza dostęp-
nych danych statystycznych (GUS, BAEL, bezrobocie rejestrowane) i jakościowych wskazuje 
na skalę zjawiska oraz pozwala określić czynniki przyczyniające się do takiego stanu rzeczy.

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi i małych miast dotknięci są zjawiskiem podwójnej mar-
ginalizacji. Przyczyny niskiej aktywności zawodowej tej grupy są wynikiem tych samych 
uwarunkowań, które dotyczą reszty populacji, powiększone są jednak o aspekty płyną-
ce z faktu niepełnosprawności14 oraz specyficzne dla funkcjonowania wsi i małych miast 

10 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Program Operacyjny Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020.

11 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Program Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Regionalny Program Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Regionalny Program Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Program Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalny Program Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Program Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny 
Program Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego, Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020; Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

13 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
14 J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźnicki, Aktywność zawodowa niepełnosprawnych. Determinanty aktywności za-

wodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich, Biała Podlaska 2012.
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uwarunkowania15. Wpływ na aktywność społeczno-zawodową mają także czynniki indy-
widualne – sytuacja społeczno-rodzinna i motywacja do podjęcia aktywności zawodowej. 
Sprzężenie tych czynników generuje często nawarstwianie się kolejnych trudności, takich 
jak: trudna sytuacja ekonomiczna, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo.

Grupa osób niepełnosprawnych z terenów wsi charakteryzuje się najniższym wskaźni-
kiem zatrudnienia i najniższym poziomem aktywności zawodowej, a w ujęciu cało-
ściowym wskaźniki te kształtują się na poziomie niższym niż dla ogółu osób niepełno-
sprawnych w Polsce. Według danych Powszechnego Spisu Ludności z 2011 roku w Polsce 
na terenie wsi i małych miast żyje 1,05 mln osób niepełnosprawnych. Współczynnik 
aktywności zawodowej wynosił 16% w przypadku ogółu (17,6% w miastach) oraz 23% 
dla osób będących w wieku produkcyjnym (28,7% w miastach). Wskaźnik zatrudnienia 
wynosił 14,2% dla ogółu grupy (14,8% w miastach) oraz 20,3% dla osób w wieku produk-
cyjnym (23,7% w miastach)16. Uzupełnienie stanowią statystyki bezrobocia rejestrowa-
nego: w końcu 2013 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było ok. 37 tys. bezrobot-
nych osób niepełnosprawnych z terenów wsi, co stanowiło 31,4% ogółu bezrobotnych 
niepełnosprawnych oraz 3,7% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi17.

Faktyczna liczba osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich pozostających bez pracy 
może okazać się o wiele większa, jeśli uwzględnimy dodatkową perspektywę. Do kate-
gorii bezrobotnych nie zalicza się bowiem osób objętych ubezpieczeniem KRUS z racji 
posiadania statusu domownika18 (153 761 osób) lub statusu współmałżonka (407 964 
osób)19. Te osoby są formalnie uwzględniane w statystykach jako pracujące, choć faktycz-
nie pracują w ograniczonym zakresie wykonując obowiązki domowe. Realnie stanowią 
tzw. bezrobocie ukryte.

Ludność z terenów wsi można podzielić na tę, która związana jest z gospodarstwami rol-
nymi oraz na ludność bezrolną. Osoby związane z gospodarstwami znajdują się w lepszej 
sytuacji ekonomicznej i społecznej. Prowadzona przez nich działalność przynosi wymierne 
korzyści finansowe (handel lub wymiana wytworzonych produktów), rzeczowe (produkcja 
pozwalająca zaspokoić własne, bieżące potrzeby) oraz stanowi namiastkę funkcjonowania 
na rynku pracy. Cezurą wyznaczającą punkt zwrotny na rynku pracy na wsi był moment 

15 E. Kryńska (red.), Wyniki dotychczasowych badań dotyczących aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 
IPiSS 2013.

16 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, źródło: www.stat.gov.pl
17 Informacje o bezrobociu rejestrowanym w Polsce, za:  

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/
18 „Domownicy – osoby pracujące we własnym gospodarstwie domowym ale nieosiągające z tego tytułu korzy-

ści finansowych” – za: http://www.krus.gov.pl/niezbednik/slownik-pojec/domownik/
19 Dane KRUS, I kwartał 2014, za stroną www.krus.gov.pl
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transformacji i przemiany gospodarcze zachodzące po 1989 roku. Likwidacja PGR-ów, sta-
nowiących wcześniej podstawowe miejsce zatrudnienia, nie tylko ukazała społeczne i go-
spodarcze opóźnienia rozwojowe w rolnictwie i na terenach wiejskich, ale zdekonstruowa-
ła charakter rynku pracy i zmusiła do zmierzenia się z nowymi problemami20.

Rozpoczął się proces odchodzenia od modelu całościowego przywiązania do działalno-
ści rolniczej. Powszechne stało się zjawisko dezagraryzacji21, a mniejsze gospodarstwa 
zmuszone zostały do łączenia działalności w rolnictwie z poszukiwaniem dochodów po- 
za nim22. Pojawiło się zjawisko wykonywania dwóch zawodów jednocześnie (np. osoba 
prowadząca własne gospodarstwo dorabia jako pracownik w fabryce) oraz idących za tym 
migracji wahadłowych23. Problem stanowi zatrudnienie w szarej strefie oraz ukryte bez-
robocie w rolnictwie indywidualnym, dotyczące zwłaszcza wymagających niskich kwali-
fikacji prac dorywczych i sezonowych24. Niewykorzystaną szansą stają się tutaj rozwiązania  
z zakresu ekonomii społecznej jako działania mogące stanowić alternatywę do tego procesu.

Nad dynamicznymi przeobrażeniami nie nadążały wyraźne zmiany jakościowe. Rynek 
pracy na wsi jest mniej elastyczny, nie tworzy tylu możliwości, co w większych miastach. 
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych kojarzona jest tutaj przede wszystkim 
z możliwościami zatrudnienia na chronionym rynku pracy (Zakłady Pracy Chronionej, 
Spółdzielnie Inwalidów, Zakłady Aktywności Zawodowej, często oferujące prace niżej 
wykwalifikowane, nie wymagające większych kompetencji zawodowych). Brakuje miejsc 
pracy na otwartym rynku pracy przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych25. 
Sporym utrudnieniem jest również odległość od większych ośrodków miejskich. Gmi-
ny często nie dysponują infrastrukturą umożliwiającą osobom niepełnosprawnym swo-
bodne przemieszczanie się, chociażby w celu poszukiwania pracy26.

20 Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, [w:] Biuletyn Forum Debaty Publicznej nr 23, Kancelaria Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej, Warszawa 2013.

21 B. Karwat-Woźniak, P. Chmieliński, Ludność wiejska oraz jej aktywność zawodowa i sytuacja na rynku pracy, [w:] Rynek 
pracy wobec zmian demograficznych, M. Kiełkowska (red.), Zeszyty demograficzne, Instytut Obywatelski, Warszawa 
2013. 

22 Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, [w:] Biuletyn Forum Debaty Publicznej nr 23, Kancelaria Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej, Warszawa 2013.

23 Ibidem.
24 Skala zjawiska pracy nierejestrowanej zarówno w mieście, jak i na obszarach wiejskich jest trudna do oszaco-

wania jednak dane GUS wskazują, że wśród 1,317 mln pracujących w szarej strefie 626 tys. było mieszkańcami 
wsi (47,5% pracujących w szarej strefie).

25 E. Kryńska (red.), Wyniki dotychczasowych badań… , op. cit.
26 Ibidem.
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Sytuację utrudniają również przekonania i negatywne nastawienie pracodawców. Brak 
podstawowej wiedzy o bezpośrednich korzyściach dla pracodawców oraz obustronnych 
obowiązkach i przywilejach może znacząco wpływać na gotowość (lub jej brak) do zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych. Najważniejsze bariery po stronie pracodawców, wpływa-
jące na ograniczone zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, to:

1. stereotyp osoby niepełnosprawnej, zgodnie z którym jest ona znacznie mniej wydaj-
na w porównaniu z pracownikiem pełnosprawnym, wymaga dodatkowej pomocy 
oraz ma postawę roszczeniową;

2. niedostateczna wiedza na temat regulacji prawnych (w zakresie obowiązków i korzy-
ści pracodawcy) dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych;

3. przeświadczenie pracodawców o skomplikowaniu procedur umożliwiających uzyska-
nie dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika;

4. wysoki stopień zbiurokratyzowania procedur w relacjach z PFRON i innymi urzędami, ich 
przewlekłość i nieprzewidywalność oraz pojawiające się problemy natury technicznej;

5. konieczność analizy wielu specjalistycznych przepisów, dotyczących zatrudnienia 
jednego lub kilku pracowników niepełnosprawnych, brak możliwości uzyskania wia-
rygodnej i kompleksowej porady w jednej instytucji;

6. obawy, że wraz z otrzymywaniem dofinansowań ze środków publicznych na zatrudnienie 
osoby niepełnosprawnej zwiększy się liczba kontroli przeprowadzanych u pracodawcy;

7. negatywny w ocenie pracodawców wynik bilansu zachęt ekonomicznych kierowa-
nych do pracodawców oraz kosztów związanych z uprawnieniami przysługującymi 
niepełnosprawnym pracownikom;

8. słabość działań urzędów pracy w zakresie pośrednictwa pomiędzy pracodawcą a nie-
pełnosprawnym pracownikiem;

9. brak wyspecjalizowanych w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych podmiotów, które 
działałyby na zasadach agencji pracy tymczasowej lub outsourcingu, zdejmując z pra-
codawców wiele czasochłonnych i skomplikowanych obowiązków;

10. specyfika finansowania instytucji publicznych, która nie motywuje faktycznych decy-
dentów do zainteresowania zatrudnieniem osób niepełnosprawnych27.

27 Ł. Arendt, Determinanty aktywności zawodowej z perspektywy pracodawców na otwartym rynku pracy, zatrudnia-
jących i niezatrudniających osoby niepełnosprawne – wyniki badań jakościowych, Instytut Pracy i Polityki społecz-
nej, Warszawa 2013.
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Osobny problem stanowi zjawisko tzw. pułapki rentowej. Równoległe funkcjonowanie 
kilku organów orzekania o niepełnosprawności wprowadza sytuację chaosu i dezin-
formacji. Obecny system ogranicza rozumienie podstawowych zagadnień związanych  
z funkcjonowaniem osoby niepełnosprawnej na rynku pracy (m.in. zapisy o niezdolno-
ści do pracy) oraz przyczynia się do stygmatyzacji. Orzeczenie o niezdolności do pracy 
odczytywane jest zarówno przez osoby niepełnosprawne, jak również przez niektórych 
pracodawców jako potwierdzające faktyczną „niezdolność do jakiejkolwiek pracy”28.  
Dodatkowo, niejasny system przyznawania świadczeń rentowych budzi wśród osób nie-
pełnosprawnych lęk, że podjęcie pracy może wiązać się z utratą uprawnienia do renty  
z tytułu niezdolności do pracy, która często jest jedynym i pewnym źródłem dochodu 
nie tylko dla konkretnej osoby, ale również dla całej rodziny.

Istotnym czynnikiem przyczyniającym się do niskiego poziomu aktywności zawodowej 
niepełnosprawnych mieszkańców wsi jest niski poziom wykształcenia lub jego brak (naj-
więcej jest osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – 35,1%, dalej z zasad-
niczym zawodowym – 27,8%, średnim i policealnym – 25,3%, wyższym – 8,1%). Osoby 
niepełnosprawne dość szybko wypadają poza nawias formalnej edukacji, często nie ma-
jąc możliwości kontynuowania jej ze względów finansowych (brak środków na dojazdy, 
czesne) lub dostępnościowych (odległość od większych ośrodków akademickich, brak 
usług specjalistycznych – np. tłumacz języka migowego itp.).

Osobny wątek stanowi wykluczenie cyfrowe oraz niski poziom kompetencji z obszaru IT.  
Brak dostępu do komputera i internetu oraz nieumiejętność ich obsługi stanowią dla nie-
pełnosprawnych mieszkańców wsi przeszkodę uniemożliwiającą podjęcie pracy zdalnej 
(telepracy). Wiele osób nie ma motywacji do pracy z komputerem, bądź też nie ma środków  
na jego zakup. Osoby, w których gospodarstwach domowych znajduje się komputer, czę-
sto nie potrafią go obsługiwać, a w swojej najbliższej okolicy nie mają możliwości skorzy-
stania z bezpłatnych kursów i szkoleń, podczas których mogłyby się tej obsługi nauczyć29.

Współwystępowanie tych czynników w bezpośredni sposób przekłada się niski poziom 
kompetencji społecznych i indywidualnych. Osoby niepełnosprawne nie mają zbyt wielu 
okazji do rozwijania, ćwiczenia tych umiejętności w zakresie wspierającym ich porusza-
nie się po rynku pracy.

28 Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013.

29 K. Włodarczyk, Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa, Warszawa 2010.
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Wsparcie instytucjonalne

Skuteczna realizacja usług związanych z aktywizacją zawodową oraz realne wykorzystywa-
nie poszczególnych instrumentów wspierających osoby niepełnosprawne wymaga kom-
plementarnego i kompleksowego podejścia. Analiza sytuacji pokazuje, że w Polsce sys-
tem ten daleki jest od doskonałości. Mamy do czynienia z syndromem słabości wsparcia  
instytucjonalnego, który w praktyce oznacza brak systemu informacji dla i o osobach nie-
pełnosprawnych, brak strategii rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, niski 
poziom zdolności administracyjnych, brak wiedzy i doświadczeń w realizacji skutecznych 
modeli wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej30.

Znaczącym problemem jest już sam dostęp do informacji. Badania własne prowadzone 
przez Fundację Aktywizacja wskazują na istnienie zjawiska tzw. pustki informacyjnej. 
Osoby niepełnosprawne mają małą wiedzę o tym, jakiego rodzaju wsparcie jest im ofe-
rowane przez instytucje pomocy i integracji społecznej oraz instytucje rynku pracy31. 
Najlepiej identyfikowanymi miejscami są Ośrodki Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, a najbardziej pożądaną formą wsparcia – pobieranie świadczeń socjalnych. 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Powiatowe Urzędy Pracy w świadomości niepeł-
nosprawnych mieszkańców wsi i małych miast są natomiast instytucjami, do których 
trudno dotrzeć i które nie gwarantują skutecznego rozwiązania istotnych problemów32.

W wielu przypadkach wizyta w takiej instytucji wiąże się z koniecznością pokonania ba-
rier związanych z infrastrukturą (np.: niedostosowane środki transportu lub ich brak, brak 
podjazdu). Wsparcie w ramach systemu instytucjonalnego nie uwzględnia specyficznych 
aspektów dostępności, związanych z konkretną niepełnosprawnością. Istnieją co prawda 
pewne systemowe rozwiązania zapewniające dostępność, wśród których warto przede 
wszystkim wymienić możliwość uzyskania wsparcia tłumacza języka migowego w insty-
tucjach publicznych33, konieczność likwidacji barier architektonicznych w budynkach uży-
teczności publicznej34 czy też uregulowania dotyczące dostępności stron internetowych 

30 B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pańków, Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych za-
mieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich – uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń, IFiS PAN, War-
szawa 2008.

31 A. Góral, M. Kocejko, Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast. Raport z badania 
jakościowego, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2015.

32 Ibidem.
33 Mówi o tym Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się:  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243
34 W Polsce dostępność architektoniczną reguluje szereg ustaw i rozporządzeń. Najważniejsze zapisy zawarte są 

w prawie budowlanym Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 03 Nr 207 poz. 2016 z póź. zm.) 
w art. 5 ust. 1 pkt 4.
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według międzynarodowych standardów WCAG 2.035, jednakże są one niewystarczające 
dla zapewnienia pełnej dostępności usług aktywizacyjnych.

Problem leży również w sposobie funkcjonowania poszczególnych instytucji ograni-
czonych przez określone regulacje prawne i organizacyjne, przez co ich rola w aktywi-
zacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest często mało skuteczna. Na problem ten 
składa się kilka zjawisk, z których najważniejsze to brak kadry wykwalifikowanej do pracy 
z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, a także niewystarczająca koordynacja dzia-
łań pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Zadania z zakresu aktywizacji zawodowej 
realizowane były w ramach projektów systemowych PO KL nie tylko przez Powiatowe 
Urzędy Pracy, ale także przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie, które nie zawsze miały kadrę i wiedzę odpowiednią do prowadzenia takich 
działań. Doprowadziło to do zjawiska dublowania wsparcia i wprowadziło dezinformację 
w zakresie tego, gdzie osoba niepełnosprawna może zwrócić się o wsparcie w procesie 
aktywizacji zawodowej. Jak wskazały badania prowadzone przez Fundację Aktywizacja, 
problemy te pogłębione są przez fakt, że na terenie gminy i powiatu brakuje instytu-
cji koordynującej działania aktywizacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych36.  
W konsekwencji, osoby niepełnosprawne biorą udział w różnych, nie zawsze skoordyno-
wanych ze sobą działaniach (często kilkukrotnie w tych samych formach wsparcia), które 
nie prowadzą do trwałego wejścia na rynek pracy.

Tym, co zwraca szczególną uwagę jest fakt, że proponowane przez instytucje formy 
wsparcia nie są zindywidualizowanym i kompleksowym planem aktywizacji osoby nie-
pełnosprawnej, a poszczególne jego elementy nie zazębiają się (np. szkolenie nie prze-
chodzi w staż, staż nie przechodzi w zatrudnienie). Projektowania działań nie poprze-
dza dokładna i wnikliwa diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych, która pozwalałaby  
na określenie kluczowych problemów i potrzeb społecznych w obszarze związanym  
z ich aktywnością zawodową na terenie danej gminy lub powiatu. Utrudniony jest dostęp 
do działań mających na celu aktywizację społeczną – warsztatów, szkoleń podnoszących 
świadomość osób niepełnosprawnych oraz wyposażających je w umiejętności personal-
ne, komunikacyjne i zwiększające szansę odnalezienia się na rynku pracy. Ograniczenia 
ustawowe przekładają się również na brak możliwości wprowadzenia dodatkowych form 
wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, skrojonych pod indywidualne 
potrzeby – usług trenera pracy, wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, kompleksowe-

35 O konieczności udostępnienia stron internetowych według standardów WCAG 2.0 mówi Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla reje-
strów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów telein-
formatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526).

36 M. Kocejko, Modelowe partnerstwa na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnością z terenów małych miast i wsi. 
Raport z badania, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2015.
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go wsparcia w podejmowaniu działalności gospodarczej. Wymienione formy wsparcia do-
stępne są w ramach projektów realizowanych ze środków EFS, jednak często korzystanie 
z nich uzależnione jest od czasu i obszaru, na terenie którego realizowany jest dany pro-
jekt, a z oferowanego wsparcia skorzystać mogą tylko wybrane osoby. Wymienione wyżej 
problemy sprawiają, że oferowane wsparcie aktywizacyjne jest skuteczne głównie w przy-
padku samodzielnych i zmotywowanych osób niepełnosprawnych, które nie potrzebują 
kompleksowego, zindywidualizowanego i długoterminowego wsparcia aktywizacyjnego.

W konsekwencji rośnie brak zaufania do instytucji publicznych. „Działa tutaj mechanizm 
zapętlenia, potęgujący nieskuteczność instytucji wspierających – złe doświadczenia od-
straszają ludzi od korzystania z ich wsparcia. Osoby niepełnosprawne nie posiadają za-
ufania do instytucji (…) jedynie rodzina daje im poczucie bezpieczeństwa”37. Zupełnie 
niewykorzystaną szansę stanowi element włączania otoczenia osób niepełnosprawnych 
w proces aktywizacji zawodowej. „Dla większości badanych osób niepełnosprawnych je-
dynym wsparciem jest najbliższa rodzina. W wielu przypadkach opiekunami osób niepeł-
nosprawnych są ich rodzice, którzy znajdują się już w podeszłym wieku i sami potrzebują 
wsparcia. Często są to osoby o niskim poziomie wykształcenia oraz mentalności, która po-
woduje «ukrywanie» niepełnosprawności podopiecznych, co ma wpływ na brak w takiej 
rodzinie informacji o możliwościach wspierania osób niepełnosprawnych i niekorzystanie 
z takiego wsparcia. (…) Istotny problem stanowi tzw. «wiejska mentalność» powodująca, 
że wiele osób «zamyka problem niepełnosprawności w granicach domu i rodziny», traktu-
jąc go jako swój problem, z którym trzeba się pogodzić i jakoś ułożyć życie (…) Niepełno-
sprawność jest często dla rodziców powodem do wstydu, także w relacjach sąsiedzkich. 
Potęguje to poczucie izolacji społecznej z powodu własnej niepełnosprawności”38.

Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Uzupełnienie działań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych może stanowić ak-
tywność coraz liczniejszych organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe działa-
jące na terenach wiejskich różnią się od sektora organizacji działających w miastach i po-
nadlokalnie. Do organizacji wiejskich należą zarówno Lokalne Grupy Działania, Ochotnicze 
Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich, jak i nie połączone w sieć małe tematyczne 
fundacje i stowarzyszenia. Cechą charakterystyczną tych organizacji jest to, że angażują się 
przede wszystkim w problemy rozwoju najbliższej okolicy i dostarczanie usług dla lokalnej 
ludności39. Autorzy badań prowadzonych w ramach projektu „Dobry start” stawiają tezę, że 

37 B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pańkow, op. cit. 
38 Ibidem. 
39 W. Goszczyński, R. Kamiński, W. Knieć, A. Woźniak, Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających  

na terenach wiejskich wyniki badań w projekcie „Dobry start”, Warszawa-Toruń 2013.
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organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich częściej pełnią funkcję instytu-
cji publicznej, którą w miastach realizują zwykle urzędnicy lub wyspecjalizowane jednostki 
administracji samorządowej. Teza ta poparta jest także faktem, że w pracę w tych organiza-
cjach włączają się przede wszystkim urzędnicy, którzy w ten sposób próbują rozwiązywać 
lokalne problemy40.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (dalej FAOW), ogólnopolskie porozumienie organi-
zacji działających na rzecz wsi wskazuje między innymi na następujące problemy organi-
zacji działających na wsi:

     utrudniony dostęp do profesjonalnego wsparcia41 zarówno na poziomie organizacji, 
jak i usług świadczonych dla ludności

Rozwój infrastrukturalny wiąże się często z likwidacją usług lokalnych, co powoduje ich od-
dalenie od człowieka i konieczność poszukiwania tych usług w miastach. Trudności w funk-
cjonowaniu jednostki można przełożyć także na poziom wspólnoty czy organizacji.

     brak okazji do wymiany doświadczeń i nawiązywania partnerstw o charakterze po-
nadlokalnym

Organizacje wiejskie mają utrudniony dostęp do możliwości wymiany doświadczeń, do-
brych praktyk i nawiązywania kontaktów ponadlokalnych zarówno w obrębie swojego 
sektora, jak i z administracją publiczną.

     trudności związane z rosnącymi wymaganiami przy pozyskiwaniu funduszy, a także 
funkcjonowanie „od projektu do projektu”

Problemy związane z pozyskiwaniem funduszy przez organizacje wiejskie są złożone. Skła-
dają się na nie takie czynniki, jak: niskie kompetencje cyfrowe osób działających w tych or-
ganizacjach, brak profesjonalnej wiedzy związanej z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków, 
a także brak środków koniecznych na pokrycie wkładu własnego w projektach. Wszystko to 
sprawia, że organizacje wiejskie rzadziej sięgają po większe fundusze, w tym przede wszyst-
kim po fundusze unijne.

40 Ibidem.
41 K. Gutsze, „Organizacje wiejskie: uczymy się od siebie nawzajem”  

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1030731.html
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Jednocześnie FAOW zwraca uwagę na fakt, że szansą dla organizacji wiejskich może być 
szersze niż dotychczas wykorzystanie formuły regrantingu42.

Organizacje pozarządowe, mimo iż coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w lokalnych 
środowiskach, kojarzone są przede wszystkim z działalnością charytatywną i organizacją 
wydarzeń o charakterze kulturalno-integracyjnym, przez co nie są traktowane przez insty-
tucje jako poważny i profesjonalny partner. Trzeci sektor charakteryzuje się jednak dużym 
zróżnicowaniem – poza lokalnymi organizacjami działającymi na zasadzie wolontariatu 
obecne są w nim też duże ogólnopolskie organizacje, które aktywnie i systematycznie 
uzupełniają ofertę systemu wsparcia instytucjonalnego, mogą więc pełnić rolę meryto-
rycznego opiekuna i koordynatora. Ich działania jednak rzadko skierowane są ku terenom 
wiejskim i małomiasteczkowym, w związku z czym aktywizacyjny know-how, rozumiany 
jako wiedza o sposobach wspierania osób niepełnosprawnych nie jest przekazywany da-
lej. Brak transferu wiedzy sprawia, że skuteczne i efektywne metody wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy nie są przekazywane innym podmiotom, które dys-
ponują środkami na prowadzenie takich działań lokalnie. W modelowym systemie rola or-
ganizacji pozarządowej mogłaby być większa i polegać nie tylko na uzupełnieniu i inicjo-
waniu działań, ale też na nadaniu im pewnej struktury realizacyjnej i ram merytorycznych, 
co wpłynęłoby na skuteczność i efektywność prowadzonych działań aktywizacyjnych43. 
Jak wskazują doświadczenia Fundacji Aktywizacja z realizacji ogólnopolskiego projektu 
systemowego skierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców wsi, pracownicy lo-
kalnych instytucji i lokalnych organizacji często nie mają wiedzy o prowadzeniu procesu 
aktywizacji uwzględniającego specyfikę tej grupy docelowej. W konsekwencji działania 
te są mniej skuteczne i nie zawsze dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościa-
mi. Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego transfer wiedzy  
z dużych, ogólnopolskich podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych do lokalnych organizacji i instytucji.

Współpraca lokalna w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Skuteczna realizacja usług związanych z aktywizacją zawodową oraz realne wykorzysty-
wanie poszczególnych instrumentów wspierających wobec osób niepełnosprawnych 
wymaga zindywidualizowanego i kompleksowego podejścia. Analiza sytuacji pokazuje, 
że w Polsce system ten daleki jest od doskonałości. Podstawowe przyczyny tej sytuacji 
są naturalną sumą czynników zewnętrznych (brak kompleksowości wsparcia i jego 
komplementarności, ograniczenia prawne i instytucjonalne) i wewnętrznych (ograni-
czenia, kłopoty realizacyjne, motywacja i nastawienie pracowników). Na to wszystko 

42 http://www.faow.org.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/314-raport-z-prac-nad-strategia-iii-sektora-na-wsi
43 M. Kocejko, Modelowe partnerstwa…, op. cit.
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nakłada się brak współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie wymiany i uzupełnienia 
proponowanego wsparcia, a także brak rozwiązań inspirujących współpracę pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami.

Potwierdzenie tego przedstawiają w swoim opracowaniu B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pań-
kow, grupując przyczyny aktualnego stanu rzeczy w trzech tezach:

     instrumenty prawne i wsparcie proponowane przez państwo na poziomie centralnym 
dla rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych są nieadekwatne – niedopa-
sowane do przyczyn społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych powodujących wy-
kluczenie społeczne;

     struktury administracji publicznej odpowiedzialne za realizację polityki integracji osób 
niepełnosprawnych nie posiadają odpowiednich zdolności dla skutecznej absorpcji 
środków służących realizacji celów tej polityki lub nie stosują właściwych metod trans-
pozycji instrumentów tej polityki w obszarze swego działania;

     niedostosowanie polityki państwa i zdolności administracyjnych występują równocze-
śnie, powodując znaczne trudności we wdrażaniu efektywnej polityki integracji osób 
niepełnosprawnych44.

Urzędnicy ograniczeni przez obowiązujące ramy prawne i możliwości realizacyjne nie mo- 
gą w pełni wykorzystać przysługujących im narzędzi. Szczególnie brakuje rozwiązań wspie-
rających osobę niepełnosprawną w procesie aktywnego, bezpośredniego poszukiwania 
pracy, adaptacji w początkowej fazie zatrudnienia, monitoringu zatrudnienia. Proponowa-
ne wsparcie nie jest kompleksowe i nie zapewnia realizacji podstawowych działań w trybie 
ciągłym, logicznym i przemyślanym, np. szkolenie przechodzi w staż itd., poszczególne ele-
menty i etapy nie zazębiają się (brak modelu wsparcia).

Jak wskazują respondenci przeprowadzonego przez MPiPS badania dotyczącego wza-
jemnej współpracy poszczególnych instytucji rynku pracy: „(…) znaczącą barierą w sku-
tecznej pracy z klientem jest brak zintegrowanej i dostępnej wszystkim instytucjom bazy 
danych klientów korzystających z usług aktywizacji zawodowej i pomocy społecznej”. 

„Wymiana informacji na temat klientów ogranicza się niejednokrotnie do wystawiania 
zaświadczeń przedkładanych kolejnej instytucji, i tutaj wspólna baza mogłaby znacząco 
ograniczyć konieczność dostarczania sobie wzajemnie dokumentacji dotyczącej statusu 
klienta. (…) Jednak pewne zapisy ustaw oraz praktyka działań instytucji rynku pracy i po- 

44 B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pańkow, op. cit. 
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mocy społecznej wskazują na dublowanie się obowiązków. Główne problemy pojawiają 
się na etapie możliwości pracy z tym samym klientem, w tym samym czasie przez pu-
bliczne służby zatrudnienia i ośrodki pomocy społecznej. Nakładanie się kręgu osób korzy-
stających z usług opisywanych instytucji ma również znaczenie w sytuacjach organizacji 
szkoleń, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. (…) Przekonanie o konieczności 
podejmowania współpracy budowane jest na poczuciu, że podmioty pracują na rzecz 
tego samego klienta (…) Takie przekonanie jest mocnym filarem dla wspólnie podejmowa-
nych działań międzyinstytucjonalnych”45.

Problemem wpływającym na niską efektywność systemowych rozwiązań są funkcjonują-
ce w większości powiatów strategie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dokumen-
ty te nie spełniają swojej funkcji na tyle skutecznie, aby stać się racjonalnym i całościowym 
narzędziem wspomagającym rozwiązywanie problemów tej grupy. Wśród najczęstszych 
uchybień przy opracowywaniu programów wyróżnić można przede wszystkim: 

•	 krótki termin (poniżej 6 miesięcy) powstawania dokumentu;
•	 nieokreślony bądź przesadnie wydłużony (ponad 5 lat) czas obowiązywania dokumentu;
•	 ogólne sformułowania celów oraz zadań (brak mierzalnych efektów oraz zakładanych 

do osiągnięcia wskaźników);
•	 brak harmonogramu działań;
•	 brak budżetu dla działań.

Opracowane strategie są najczęściej trudne bądź niemożliwe do zrealizowania ze wzglę-
du na poziom ogólności. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od skoordynowania 
przyjętych w nich celów i działań oraz zaplanowania ich realizacji w sposób maksymalnie 
wykorzystujący lokalne zasoby osobowe i instytucjonalne (nie tylko poziomu publiczne-
go, jak PCPR i PUP, ale też organizacje lokalne).

Widoczna jest potrzeba kreowania specjalnych, zindywidualizowanych i dostosowanych 
do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych instrumentów, które przyczynią się  
do zwiększenia skuteczności prowadzonych działań aktywizacyjnych. Obecne rozwiązania 
systemowe tylko w niewielkim stopniu wprowadzają taką możliwość. Trudne jest wska-
zanie instytucji, która lokalnie czuje się odpowiedzialna za aktywne działania związane  
z wprowadzaniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Dodatkowo nakłada się na to  
niewystarczająca współpraca pomiędzy instytucjami w zakresie wymiany i uzupełnienia  
proponowanego wsparcia, a także brak rozwiązań inspirujących współpracę pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Fundację Ak-

45 Raport Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wza-
jemnej współpracy, a także głównych obszarów styku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
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tywizacja, skuteczne i efektywne działania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych 
powinny być prowadzone w wielosektorowych partnerstwach (formujących się zarówno 
na poziomie powiatu, jak i gminy). Modelowe partnerstwo powinno zakładać komplemen-
tarność działań zaangażowanych podmiotów i ich współpracę na różnych etapach realiza-
cji tak, by jak najlepiej wykorzystać lokalne zasoby.

2.4. Podsumowanie – główne problemy, na które odpowiada Program

     Specyfika lokalnych rynków pracy na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych, 
charakteryzujących się mniejszą zdolnością do generowania nowych miejsc pracy, 
częstą redukcją miejsc istniejących, mniejszą elastycznością i mniejszym potencjałem 
dla tworzenia nowych rozwiązań niż ma to miejsce w przypadku miast oraz koniecz-
nością dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, przy jednoczesnym braku 
odpowiedniej infrastruktury i licznych barierach architektonicznych;

     Obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i brak wiedzy 
na temat dostępnych udogodnień dla pracodawców zatrudniających takie osoby. 
Niski poziom wiedzy o bezpośrednich korzyściach związanych z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych oraz obustronnych obowiązkach i przywilejach z tego wynikają-
cych wpływa na niski poziom gotowości do zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Brak skutecznej edukacji w tym zakresie wzmacnia stereotypy dotyczące braku moż-
liwości zarobkowania przez osoby niepełnosprawne oraz kieruje ewentualny proces 
aktywizacyjny w określony model, odbiegający od nowoczesnych rozwiązań przyję-
tych w innych krajach UE (przewaga zatrudnienia chronionego nad zatrudnieniem 
na otwartym rynku pracy);

     Czynniki występujące po stronie osób niepełnosprawnych, związane z rodzajem 
i stopniem niepełnosprawności, sytuacją społeczno-rodzinną, motywacją do podję-
cia aktywności, wiedzą dotyczącą możliwości zatrudniania, poziomem wykształce-
nia, kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami cyfrowymi;

     Bariery w otoczeniu rodzinnym, w szczególności niska świadomość rodzin i najbliż-
szego otoczenia, dotycząca możliwości wspierania w procesie aktywizacji zawodo-
wej i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

     Niska komplementarność działań prowadzonych przez instytucje świadczące 
usługi dla osób niepełnosprawnych. Instrumenty i narzędzia wsparcia skierowane 
do osób niepełnosprawnych umiejscowione są w różnych instytucjach, które wypra-
cowały osobne i często niepowiązane ze sobą modele ich wykorzystywania. Konse-



32

kwencją tego jest dublowanie wsparcia i nieefektywne wykorzystywanie środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Nie bez znaczenia jest też fakt, że istnieją-
ce powiatowe strategie działań na rzecz osób niepełnosprawnych nie są na tyle sku-
teczne, by stać się racjonalnym i całościowym rozwiązaniem problemów tej grupy;

     Słabe partnerstwa lokalne, w tym w szczególności partnerstwa międzysektorowe. 
Instytucje i organizacje działające lokalnie na rzecz aktywizacji zawodowej osób nie-
pełnosprawnych nie wykorzystują potencjału płynącego ze współpracy i nie wypra-
cowują wspólnych, spójnych modeli wspierania osób niepełnosprawnych;

     Niewystarczająca indywidualizacja wsparcia oferowanego przez instytucje, nie uwzględ-
niającego w wystarczającym stopniu potrzeb i możliwości wynikających ze specyfiki 
niepełnosprawności, co w konsekwencji wpływa na niską efektywność i adekwat-
ność udzielanego wsparcia i jednocześnie zwiększa liczbę osób, które nie są w stanie 
z niego skorzystać;

     Niski stopień subsydiarności, będący wynikiem prowadzenia działań na rzecz akty-
wizacji osób niepełnosprawnych przez ponadlokalne instytucje i organizacje, często 
bez uwzględnienia specyfiki lokalnych potrzeb, co skutkuje niskim poziomem dosto-
sowania działań do rzeczywistych potrzeb odbiorców;

     Niski transfer wiedzy, będący pochodną niewystarczającej subsydiarność działań. W efek-
cie wiedza na temat skutecznych rozwiązań i modeli wsparcia osób niepełnosprawnych 
w procesie aktywizacji zawodowej nie jest przekazywana do lokalnych instytucji i organi-
zacji działających w tym obszarze.

Wymieniona wyżej lista czynników i problemów, będących warunkami brzegowymi dla re-
alizacji procesu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych uzasadnia potrzebę prowa-
dzenia bardziej usystematyzowanych i komplementarnych działań realizowanych w oparciu 
o współpracę instytucji, organizacji i innych podmiotów działających lokalne. Prezentowa-
ny tu Program, wraz z jego zasadami horyzontalnymi uzupełnia lukę w obecnym systemie 
wsparcia osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast i stanowi logicznie uporząd-
kowaną, spójną propozycję wsparcia ich w procesie aktywizacji zawodowej.
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3. CELE I GRUPY DOCELOWE PROGRAMU

3.1. Cele

Program „Postaw na pracę” ma służyć osiągnięciu dwóch celów głównych:

1. Wzrost poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów wsi 
i małych miast.

Realizacja Programu ma umożliwić osobom niepełnosprawnym zamieszkującym tereny 
wsi i małych miast aktywne uczestnictwo w rynku pracy, tym samym przyczyniając się 
do wzrostu poziomu zatrudnienia w tej grupie. Dzięki zawiązaniu lokalnych partnerstw 
(w skład których wchodzić będą jednostki podlegające samorządowi terytorialnemu  
i organizacje pozarządowe), których celem będzie planowanie i realizacja działań skiero-
wanych do osób niepełnosprawnych, możliwe będzie zwiększenie wykorzystania instru-
mentów rynku pracy (będących w dyspozycji tych instytucji i organizacji), a poprzez to  
osiąganie wysokiej skuteczności działań. Sukcesem działań aktywizacyjnych będzie prze- 
de wszystkim podjęcie pracy, ale także wzrost aktywności w poszukiwaniu pracy i pod-
noszeniu kwalifikacji.

 
 
Wskaźnikiem pomiaru tego celu będzie odsetek uczestników Programu, którzy po-
dejmą pracę.

Zakładana wartość – 25%.

Źródłem wiedzy o osiągnięciu wskaźnika będę dane monitoringowe oraz ewaluacja 
ex-post.

2. Wzrost efektywności lokalnych działań na rzecz aktywności zawodowej osób nie-
pełnosprawnych.

Cel ten ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia efektywnej realizacji działań progra-
mowych. Zaangażowanie władz samorządowych, instytucji publicznych oraz organizacji 
pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne przyczyni się do zwiększenia efek-
tywności i trwałości rezultatów Programu oraz skuteczności innych działań realizowanych 
na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Realizacja tego celu zapewni 
też komplementarność działań podejmowanych w ramach Programu oraz zwiększy efek-
tywność wydatkowania środków przeznaczanych na działania skierowane do osób niepeł-
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nosprawnych, realizowane przez instytucje i organizacje wchodzące w skład partnerstwa. 
Istotne znaczenie dla osiągnięcia tego celu będzie mieć transfer wiedzy dotyczącej kom-
pleksowego i komplementarnego wsparcia.

Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych pozwoli na dalszy wzrost kompetencji pracowników lokalnych instytucji, wymianę 
informacji i doświadczeń pomiędzy realizatorami Programu z całego kraju oraz skuteczne 
kontynuowanie działań aktywizacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych w re-
gionie, w tym po zakończeniu działań projektowych realizowanych w ramach Programu.

 
Wskaźnikiem pomiaru tego celu będzie liczba kontynuowanych inicjatyw gmin-
nych i powiatowych na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, wykorzystu-
jących kompetencje nabyte w toku realizacji Programu oraz wzrost stopnia po-
wiązania usług skierowanych do osób niepełnosprawnych realizowanych przez 
lokalne instytucje i organizacje.

Zakładana wartość – 60% partnerstw będzie kontynuowało działania w rok po za-
kończeniu realizacji projektu.

Źródłem wiedzy o osiągnięciu wskaźnika będzie ewaluacja ex-post.

 
Osiągnięcie powyższych celów głównych możliwe będzie poprzez następujące cele 
szczegółowe:

     wzrost kompetencji pracowników instytucji realizujących lokalnie działania skierowa-
ne do osób niepełnosprawnych w zakresie skutecznych metod wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy, budowania współpracy, w tym realizowania pro-
jektów o charakterze międzysektorowym;

     wzrost kompetencji cyfrowych osób niepełnosprawnych;

     wzrost kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych;

     wzrost kompetencji społecznych i obywatelskich osób niepełnosprawnych;

     zwiększenie świadomości społecznej otoczenia w zakresie postrzegania osób niepeł-
nosprawnych (szczególnie w kontekście aktywizacji zawodowej i możliwości zarob-
kowania);
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     zwiększenie świadomości pracodawców w zakresie zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych.

Wartość dodaną realizacji Programu stanowić będą:

     Rozwój partnerstwa pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w re-
alizację Programu. Zainicjowanie/wzmocnienie współpracy lokalnej w zakresie aktywi-
zacji zawodowej osób niepełnosprawnych pomiędzy kluczowymi partnerami (samorząd 
lokalny, OPS, PUP oraz organizacja pozarządowe) doprowadzi do zwiększenia efektyw-
ności i komplementarności innych działań zorientowanych na aktywizację społeczną  
i zawodową osób niepełnosprawnych, także po zakończeniu realizacji Programu.

     Przetestowanie i skuteczne wykorzystanie mechanizmu regrantingu w przekazywa-
niu środków przeznaczonych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

3.2. Odbiorcy i interesariusze Programu

Program skierowany jest do 4 grup bezpośrednich odbiorców:

     osoby niepełnosprawne z terenów wsi i małych miast w wieku aktywności zawodowej 
Są to osoby spełniające jednocześnie dwa warunki:

 – mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną  
lub w zakresie zmysłów, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać 
im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi 
osobami oraz osoby z niepełnosprawnością biologiczną (nie posiadające jeszcze 
orzeczenia o niepełnosprawności);

 – zamieszkują na terenach małych miast (do 25 tysięcy mieszkańców) i wsi z tere-
nu całej Polski, w wieku aktywności zawodowej (16-67 lat), osoby uczące się, 
nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, bezrobotne, mające status domow-
nika w gospodarstwie rolnym, uczestnicy WTZ i ZAZ;

     otoczenie osób niepełnosprawnych (rodziny i opiekunowie, otoczenie instytucjonalne, 
sąsiedzi);

     lokalni pracodawcy;

     lokalne partnerstwa, w skład których mogą potencjalnie wchodzić Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Lokalne Grupy 
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Działania, biblioteki, szkoły, domy kultury, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 
Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowisko-
we Domy Samopomocy, fundacje, stowarzyszenia, podmioty ekonomii społecznej.

Ponadto interesariuszami Programu są gminne i powiatowe jednostki samorządu teryto-
rialnego, które mogą być inicjatorami działań i lokalnych partnerstw, mogą także wnosić 
niezbędny wkład, np. w postaci zasobów rzeczowych (lokal, sprzęt), ludzkich i finanso-
wych. JST będą także odnosić korzyści z udziału w Programie dzięki zwiększeniu skutecz-
ności rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych i lepszemu wykorzystaniu 
dostępnych instrumentów i środków finansowych.



37

4. ZASADY HORYZONTALNE PROGRAMU

Program „Postaw na Pracę” oparty został o zestaw zasad horyzontalnych, wynikających 
z głównych problemów zidentyfikowanych w kontekście realizacji Programu. Zasady te 
przejawiają się we wszystkich realizowanych w ramach Programu działaniach:

     Partnerstwo – Program realizowany będzie w oparciu o wielosektorowe partnerstwa 
zawiązywane na poziomie lokalnej społeczności (gminnym lub powiatowym), zakła-
dające zaangażowanie różnych podmiotów działających na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych (samorządu lokalnego, instytucji publicznych, realizujących usta-
wowo działania na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, lokal-
nych pracodawców i innych zainteresowanych podmiotów).

     Komplementarność – realizacja Programu uzupełnia działania podejmowane w ramach 
systemu wsparcia instytucjonalnego, jednocześnie stymulując współpracę lokalną w za-
kresie efektywnego wykorzystania istniejących instrumentów wsparcia. Komplementar-
ność Programu widoczna jest na kilku poziomach: począwszy od komplementarności 
na poziomie finansowym (poprzez odpowiedni montaż środków finansowych pocho-
dzących z różnych źródeł), po współpracę pomiędzy samorządem, instytucjami lokalny-
mi, organizacjami pozarządowymi na poziomie odpowiedzialności za realizację działań.

     Subsydiarność – Program realizowany będzie w społeczności lokalnej, w bezpośred-
nim środowisku osób niepełnosprawnych. Zapewni to maksymalne dostosowanie 
działań aktywizacyjnych do potrzeb osób obejmowanych wsparciem oraz specyfiki 
lokalnych rynków pracy, gwarantując tym samym wysoką efektywność zatrudnienio-
wą oraz kosztową realizowanych działań.

     Indywidualizacja wsparcia – realizacja Programu zakłada świadczenie wsparcia o cha-
rakterze zindywidualizowanym dostosowanego do potrzeb i możliwości osób niepeł-
nosprawnych oraz specyfiki lokalnych rynków pracy. Zakłada się przy tym możliwość 
dowolnego łączenia działań skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, 
realizowanych każdorazowo w oparciu o wnikliwą diagnozę potrzeb.

     Transfer wiedzy – realizacja Programu zakłada przekazywanie wiedzy merytorycznej do-
tyczącej nawiązywania partnerstw i podejmowania działań w partnerstwach w obszarze 
aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz udostępnianie wiedzy i dobrych praktyk do-
tyczących wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu. Program 
zakłada transfer wiedzy na wszystkich etapach wdrażania. Realizacja tej zasady zapewni 
wysoką jakość i zwiększenie efektywności działań realizowanych lokalnie.



     Edukacja otoczenia osób niepełnosprawnych – realizacja Programu uwzględnia pro-
wadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości i wiedzy szeroko rozu-
mianego otoczenia osób niepełnosprawnych zarówno rodzinnego, jak i instytucjonal-
nego oraz pracodawców.
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5.  DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH 
PROGRAMU

Program zakłada dwa główne nurty działań, odpowiadające głównym jego celom – nurt 
lokalnych działań aktywizacyjnych oraz nurt centralnych działań związanych z transferem 
wiedzy o skutecznych sposobach działania i wspieraniem lokalnych realizatorów.

 5.1. Działania związane z realizacją Programu lokalnie

Program wdrażany będzie w formie lokalnych projektów realizowanych na poziomie gmi-
ny i na poziomie powiatu. Wszystkie projekty realizowane będą w partnerstwach, choć 
dopuszcza się zarówno partnerstwa formalne, jak i partnerstwa działające na zasadach 
intencyjnych porozumień. Projekty wyłaniane będą przez Operatora w drodze konkursu.  
W ciągu 5 lat działania Programu przewidziane są 4 roczne cykle realizacyjne. Założono,  
że finansowanie w tym okresie otrzyma ok. 100 partnerstw.

Analiza efektywności kosztowej Programu46 wskazała, że szczególnie korzystne wydają się 
projekty duże, zakładające udział ok. 60 osób, które generują niższe koszty działań mery-
torycznych (efekt skali), a co za tym idzie relatywnie niższe koszty obsługi projektu i koszty 
związane z zarządzaniem. Jest jednak oczywiste, że w wielu gminach lub nawet powiatach 
objęcie tak znaczącej liczby osób nie jest możliwe. Z tego względu zdecydowano, że mini-
malna wielkość projektu to 15 uczestników – osób niepełnosprawnych.

5.1.1.  Cykle realizacyjne projektów prowadzonych w ramach Programu  
oraz zadania poszczególnych partnerów lokalnych

Tworzenie i realizacja projektów oparta jest zawsze na tym samym schemacie, który składa 
się z następujących etapów:

Schemat 1. Schemat cyklu realizacyjnego 

46  A. Łuś, Ekspertyza dotycząca efektywności kosztowej Programu, ekspertyza opracowana na potrzeby Programu 
„Postaw na pracę”.
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Diagnoza lokalna

Pierwszym etapem działań, które podejmuje gmina lub powiat chcąc aplikować o środki 
w ramach Programu, jest przeprowadzenie lokalnej diagnozy. Jej celem jest wskazanie 
kluczowych problemów i potrzeb społecznych w obszarze związanym z aktywnością za-
wodową osób niepełnosprawnych na terenie danej gminy lub powiatu, w tym analiza lo-
kalnego rynku pracy.

Diagnoza opracowywana jest przez lokalnych partnerów z uwzględnieniem wiedzy różnych 
podmiotów działających w obszarze niepełnosprawności na terenie danej gminy lub po- 
wiatu. Jej przedmiotem jest identyfikacja potencjału lokalnego rynku pracy oraz wska- 
zanie podmiotów, które mogą się zaangażować w realizację działań. Diagnoza ma stanowić 
punkt wyjścia do planowania działań aktywizacyjnych, ich zasięgu, zakresu oraz wskazy-
wania potencjalnych realizatorów.

Ważnym z punktu widzenia zapewnienia kontynuacji działań po zakończeniu Programu  
na terenie danej gminy czy powiatu jest to, by w przygotowaniu diagnozy brała udział klu-
czowa jednostka samorządu terytorialnego – gmina lub powiat. Jest to też istotne z punktu 
widzenia umocowania wypracowanego dokumentu w strukturze aktów prawnych JST.

Lokalne partnerstwa

Kolejnym pożądanym, choć nieobligatoryjnym etapem lokalnych działań w ramach Progra-
mu jest zawiązanie lokalnego partnerstwa. Przepisy obowiązujących ustaw47 umożliwiają 
tworzenie partnerstw w gminach i powiatach – możliwe jest sieciowanie instytucji pu-
blicznych, władz wykonawczych szczebla gminnego i powiatowego oraz organizacji poza-
rządowych w zakresie wdrażania Programu48. Przyjęcie rozwiązań Programu na poziomie 
lokalnym może przybrać formę uchwały rady gminy dla partnerstwa na rzecz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. W przypadku powiatów partnerstwo może zostać umocowane 
w postaci uchwały rady powiatu49, a diagnoza i strategia, która powstanie w ramach realiza-
cji lokalnego projektu może zostać włączona do Powiatowego programu przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy50. Takie podejście gwarantuje trwałość 
rezultatów Programu. O ile partnerstwo nie jest obligatoryjne, to obligatoryjne jest formal-
ne przyjęcie wypracowanej w ramach lokalnego projektu Strategii.

47 W szczególności zapis ten dotyczy następujących ustaw: Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. 2013 poz. 594), Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2014 poz. 1118).

48 M. Arczewska, Komplementarność realizacji i finansowania działań na poziomie lokalnym, ekspertyza opracowa-
na w ramach Programu „Postaw na pracę”.

49 Na mocy Artykułu 12 pkt 9c Ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578.
50 Ibidem.
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Wśród możliwych partnerów lokalnych wymienić należy51:

     samorządy gminne i powiatowe, rozumiane jako odrębne w stosunku do państwa 
podmioty, wykonujące na własną odpowiedzialność zadania administracji publicznej, 
które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane ingerencji państwowej;

     ośrodki pomocy społecznej, będące jednostkami pomocy społecznej wykonującymi 
zadania pomocy społecznej w gminach;

     powiatowe urzędy pracy, będące jednostkami organizacyjnymi powiatu;

     powiatowe centra pomocy rodzinie, będące jednostkami powiatu wykonującymi 
zadania z zakresu pomocy społecznej;

     organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie;

     podmioty ekonomii społecznej.

W przypadku projektów gminnych możliwe jest także partnerstwo z innymi podmiotami, 
które lokalnie realizują usługi społeczne, takimi jak: domy kultury, gminne centra informacji, 
placówki edukacyjne czy ochotnicze straże pożarne52.

51 M. Arczewska, op. cit.
52 Na takie możliwości partnerstwa wskazują doświadczenia z realizacji partnerstw gminnych w projekcie syste-

mowym „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast” por. m.in. M. Kocejko, 
Gminne partnerstwa na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie e-Centrów 
działających w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast- raport 
z badania”, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2014 (badanie przeprowadzone na potrzeby Programu „Postaw 
na pracę”).
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Przykładowe zadania poszczególnych partnerów mogą przedstawiać się następująco:

Podmiot Potencjalna rola w partnerstwie

Samorządy gminne i powiatowe Identyfikowanie potrzeb społecznych, 
wspieranie instytucji publicznych dzia-
łających w sferze rynku pracy i pomocy 
społecznej, informowanie, promowanie  
i koordynowanie współpracy instytucji.

Ośrodki Pomocy Społecznej Rekrutacja osób niepełnosprawnych, we-
ryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej, pro-
wadzenie diagnozy, doradztwo socjalne, 
warsztaty dla członków rodzin i opieku-
nów, doradztwo prawne i psychologiczne 
dla członków rodzin i opiekunów.

Powiatowe Urzędy Pracy Przygotowanie Indywidualnych Planów 
Działania, doradztwo indywidualne i gru-
powe, pośrednictwo pracy, organizacja 
szkoleń zawodowych i zatrudnienie wspo-
magane, spotkania dla pracodawców.

Organizacje pozarządowe Wdrażanie Indywidualnych Planów Dzia-
łania, doradztwo indywidualne i grupo-
we, pośrednictwo pracy, organizacja szko-
leń zawodowych i praktyk zawodowych, 
zatrudnienie wspomagane, spotkania  
dla pracodawców, warsztaty dla przedsta-
wicieli instytucji i organizacji, doradztwo 
prawne i psychologiczne dla członków ro- 
dzin i opiekunów.

Szczegółowa rola i zadania poszczególnych partnerów powinny być dookreślone na etapie 
prowadzenia diagnozy i formułowania partnerstwa.
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Schemat 2. Schemat realizacji projektu partnerskiego – poziom powiatu

Art. 12 pkt 9c ustawy o samorządzie

Art. 12 pkt 9c ustawy o samorządzie

Diagnoza lokalna  
opracowana  

w ramach Powiatowego 
Programu Przeciwdzia-

łania Bezrobociu

Podmioty, które mogą zostać zaangażowane  
w opracowanie diagnozy: PUP, PCPR, OPS z tere-
nu powiatu, organizacje pozarządowe, podmioty 
ekonomii społecznej, pracodawcy, placówki edu-
kacyjne, ośrodki kultury itp.

Uchwała Rady 
Powiatu powołująca 

partnerstwo

Możliwe formuły partnerstwa:
• PUP + organizacja pozarządowa; PUP + OPS  

+ organizacja pozarządowa
• Wersja optymalna: JST + PUP + OPS + PCPR  

+ organizacje pozarządowe + podmioty eko-
nomii społecznej

Realizacja projektu
Realizacja projektu w partnerstwie z uwzględnie-
niem możliwości organizacyjnych poszczególnych 
partnerów

Lokalna Strategia  
aktywizacji osób  

niepełnosprawnych 
przyjęta w formie 

uchwały Rady Powiatu 
jako element Powia-
towego Programu 
Przeciwdziałania  

Bezrobociu 

Treść i zakres Strategii skoordynowany z Powiato-
wym Programem Działania na rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych oraz Strategią Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych
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Schemat 3. Schemat realizacji projektu partnerskiego – poziom gminy

Art. 6 Ustawy o samorządzie gminnym

Art. 6 Ustawy o samorządzie gminnym

Diagnoza lokalna  
przeprowadzona  

na podstawie  
uchwały Rady Gminy

Podmioty, które mogą zostać zaangażowane  
w opracowanie diagnozy: PUP, PCPR, OPS z tere-
nu powiatu, organizacje pozarządowe, podmioty 
ekonomii społecznej, pracodawcy, placówki edu-
kacyjne, ośrodki kultury itp.

Uchwała Rady Gminy 
powołująca 

partnerstwo

Możliwe formuły partnerstwa:
• OPS + organizacja pozarządowa; OPS + organi-

zacja pozarządowa + PUP
• Wersja optymalna: JST + PUP + PCPR + OPS  

+ organizacje pozarządowe + podmioty eko-
nomii społecznej 

Realizacja projektu
Realizacja projektu w partnerstwie z uwzględnie-
niem możliwości organizacyjnych poszczególnych 
partnerów

Lokalna Strategia 
aktywizacji zawodowej 
osób niepełnospraw-

nych przyjęta w formie 
uchwały Rady Gminy 

Treść i zakres Strategii skoordynowany ze Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych
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Realizacja projektów i wypracowanie lokalnych strategii aktywizacji osób nie-
pełnosprawnych

O środki na realizację projektów ubiegać się mogą lokalni realizatorzy. Realizatorami mogą 
być pojedyncze instytucje lub partnerstwa (niekoniecznie tożsame z lokalnymi partnerstwa-
mi, o którym mowa w poprzedniej części). Niemniej z punktu widzenia komplementarności 
Programu oraz dbałości o jego trwałość wskazane jest, aby działania podejmowały partner-
stwa. Wybrane w drodze konkursu projekty otrzymają środki finansowe. Spektrum działań 
możliwych do realizacji w ramach projektów lokalnych opisane jest poniżej w punkcie 6.1.2.

Partnerstwa powinny wnosić do projektu wkład finansowy i rzeczowy. Partnerzy publicz-
ni mogą w tym zakresie wykorzystywać środki własne53. OPS mają tu możliwość wyko-
rzystania środków z działu 852 klasyfikacji budżetowej: Pomoc społeczna, rozdział 85295: 
Pozostała działalność. Z kolei PUP mają tu możliwość wykorzystania środków z działu 853 
klasyfikacji budżetowej, rozdział 85359: Pozostała działalność54. Wkład rzeczowy w posta-
ci lokali czy sprzętu może być wniesiony także przez organizacje pozarządowe55, które 
mogą także wnieść wkład osobowy (wolontariat).

Realizacja każdego partnerskiego projektu powinna zakończyć się opracowaniem lokalnej 
strategii aktywizacji osób niepełnosprawnych. Jej celem będzie wskazanie kierunków  
i sposobów działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej tej grupy. Opracowania te 
będą stanowiły trwały rezultat Programu na poziomie lokalnym i przyczynią się do utrwa- 
lenia jego efektów poprzez kontynuację działań w regionie po zakończeniu finansowa-
nia w ramach Programu.

Wypracowane strategie docelowo powinny być włączone w inne funkcjonujące na po-
ziomie lokalnym dokumenty, w tym w szczególności w Strategię Rozwiązania Problemów 
Społecznych, Powiatowy Program Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i Powiato-
wy Program Przeciwdziałania Bezrobociu.

53 M. Arczewska, op. cit. 
54 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240) oraz Rozpo-

rządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2014, 
poz. 119).

55 Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:  
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873
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5.1.2. Elementy składowe projektów

Dla zapewnienia skuteczności i efektywności działań realizowanych w Programie założo- 
no, że lokalne partnerstwa, konstytuując lokalne projekty będą mogły działać elastycznie,  
tj. dobierać elementy wsparcia (wyszczególnione w Programie działania/usługi) do potrzeb 
wynikających z:

•	 rodzaju grupy/możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych;
•	 zasobów i możliwości lokalnych realizatorów;
•	 uwarunkowań środowiska lokalnego;
•	 lokalnego potencjału gospodarczego;
•	 uwarunkowań lokalnego rynku pracy.

Niezbędny warunek realizacji Programu stanowi zapewnienie dostosowania działań oraz us- 
ług wspierających do indywidualnych potrzeb i możliwości odbiorców, wynikających  
ze specyfiki i charakteru ich niepełnosprawności, osobistych preferencji i doświadczeń, ich 
potencjału, wykształcenia, kompetencji intra- i interpersonalnych (osobistych i społecz-
nych) oraz sytuacji rodzinnej. Gwarantuje się tym samym możliwość korzystania ze wspar- 
cia w takim samym (lub podobnym) zakresie wszystkim zainteresowanym osobom nie-
pełnosprawnym (np. osobom niewidomym i niedowidzącym, z niepełnosprawnością 
ruchową, czy niedosłyszącym) oraz zapewnia maksymalnie efektywne wykorzystanie 
środków i maksymalną efektywność działań realizowanych w ramach Programu.

Działania lokalne kierowane będą przede wszystkim do osób niepełnosprawnych oraz ich 
środowiska lokalnego (rodzin i opiekunów, pracodawców, instytucji i organizacji).

Zapewnienie dostosowania działań do warunków wynikających ze specyfiki lokalnych ryn-
ków pracy przyczyni się do wzrostu efektywności wykorzystania środków przeznaczonych 
na realizację działań oraz maksymalizacji osiąganych efektów, w tym rezultatów zatrudnie-
niowych.

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych pogrupowane zostały w zbiory – ele-
menty składowe. Celem wyodrębnienia elementów składowych projektów jest ułatwie-
nie lokalnym realizatorom ich przeprowadzenie i osiągniecie zakładanych celów. Działania  
z poszczególnych zbiorów można dowolnie łączyć ze sobą, dostosowując je do potrzeb 
grupy osób niepełnosprawnych oraz lokalnego środowiska.
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Działania skierowane do osób niepełnosprawnych mają na celu przede wszystkim:

     zwiększenie poziomu kompetencji społecznych i obywatelskich osób niepełno-
sprawnych – warunkiem pomyślności procesu aktywizacji zawodowej jest osiągnięcie 
przez osoby niepełnosprawne odpowiedniego poziomu aktywności społecznej oraz 
świadomości prawnej, wpływających na zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu 
społecznym i obywatelskim oraz włączenie osób niepełnosprawnych w dominujący 
nurt życia społecznego;

     zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych osób niepełnosprawnych – niskie kom-
petencje cyfrowe stanowią jeden z czynników wykluczających osoby niepełnospraw-
ne z możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a umiejęt-
ność korzystania z nowoczesnych technologii jest podstawą do zwiększenia poziomu 
aktywności społecznej, możliwości kształcenia, skutecznego poszukiwania pracy oraz 
aktywności zawodowej, co uzasadnia wyodrębnienie działań na rzecz podniesienia po-
ziomu kompetencji cyfrowych, jako jednego z celów Programu;

      zwiększenie poziomu motywacji do kształcenia formalnego u osób niepełnospraw-
nych – wpłynie to na poprawę poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych 
osób niepełnosprawnych. W kontekście niskiego poziomu wykształcenia oraz utrud-
nionego dostępu do edukacji (formalnej i ustawicznej) niepełnosprawnych mieszkań-
ców wsi i małych miast, wzrost motywacji do uzupełniania wykształcenia formalnego 
będzie miał bezpośredni wpływ na pozycję przedstawicieli tej grupy na rynku pracy;

     zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych – za-
pewnienie osobom niepełnosprawnym z terenów wsi i małych miast możliwości zdo-
bycia nowych lub uaktualnienia/pogłębienia posiadanych kompetencji zawodowych 
jako czynnika warunkującego pozycję na rynku pracy, zapewnienie przedstawicielom 
tej grupy możliwości skuteczniejszego poszukiwania pracy i uzyskania zatrudnienia;

      zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych  – zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do instrumentów i usług rynku pracy (tj.: praktyk, staży, 
wsparcia trenera pracy) oraz dostępu do ofert pracy wpłynie na zwiększenie szans tej 
grupy na aktywne uczestnictwo w rynku pracy oraz możliwość pozyskania zatrudnienia.



48

Elementy składowe projektów oraz przypisane do nich działania skierowane do osób 
niepełnosprawnych:

     Rekrutacja – proces rekrutacji, wytyczne dotyczące indywidualnych ścieżek danej 
osoby niepełnosprawnej: etapy jej usamodzielnienia i aktywizacji;

 
Działania: 

•	 Rekrutacja osób niepełnosprawnych;
•	 Opracowanie i wdrożenie z osobami niepełnosprawnymi Indywidualnego Planu 

Działania (IPD);
•	 Usługi wspierające osoby niepełnosprawne: asystenci, tłumacze języka migowe-

go, dofinansowanie dojazdów do miejsc realizacji wsparcia, pracy.

     Aktywizacja społeczna – aktywizacja osób niepełnosprawnych w obszarze społecz-
nym: usamodzielnienie, pełnienie ról społecznych itp.;

 
Działania:

•	 Doradztwo indywidualne i grupowe: socjalne, prawne i psychologiczne;
•	 Szkolenie indywidualne i grupowe podnoszące kompetencje cyfrowe.

     Aktywizacja zawodowa – aktywizacja osób niepełnosprawnych w obszarze zawo-
dowym: podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym poziomu formalnego wy-
kształcenia itp.;

 
Działania:

•	 doradztwo indywidualne i grupowe: zawodowe i prawne;
•	 warsztaty praktycznej nauki zawodu;
•	 dofinasowanie rozpoczęcia/kontynuacji nauki formalnej;
•	 szkolenie indywidualne i grupowe podnoszące kompetencje cyfrowe;
•	 szkolenie zawodowe;
•	 szkolenie z przedsiębiorczości i podmiotów ekonomii społecznej;
•	 staż zawodowy;
•	 praktyka zawodowa;
•	 zatrudnienie wspomagane (wsparcie trenera/trenerki pracy);
•	 pośrednictwo pracy;
•	 szkolenie z przedsiębiorczości i podmiotów ekonomii społecznej.
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Działania wchodzące w skład etapów projektowych można dowolnie ze sobą łączyć, do-
stosowując je do indywidualnych potrzeb uczestników, otoczenia, możliwości lokalnych 
realizatorów oraz lokalnego rynku pracy. Osoby realizujące poszczególne zadania muszą 
posiadać doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub ich otoczeniem.

Działania projektowe skierowane do osób niepełnosprawnych zostały szczegółowo opi-
sane w poniższej tabeli.

Działanie Opis/Przykłady Odpowie-
dzialność
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ut
ac

ja Działanie mające na celu udzielenie wstępnej informacji  
o projekcie oraz weryfikację czy dana osoba spełnia warun-
ki formalne objęcia jej działaniami projektowymi.
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Indywidualny Plan Działania (IPD) – diagnoza możliwości 
społeczno-zawodowych oraz wytyczenie ścieżki rozwoju za-
wodowego. W ramach IPD określana jest ścieżka kolejnych 
działań, w tym edukacyjnych, jakie mają doprowadzić osobę 
do realizacji jej planów zawodowych. Przy konstruowaniu IPD 
brana jest pod uwagę sytuacja osobista, możliwości psycho-
fizyczne danej osoby oraz uwarunkowania lokalnego rynku 
pracy. Plan powinien być opracowany w czasie minimum 
dwóch spotkań-konsultacji: 1) wstępna diagnoza, omówienie 
formularza, wstępne ustalenia 2) diagnoza i opracowanie IPD. 
Czas trwania każdego spotkania – ok. 1,5-2 h. Sp
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REKRUTACJA AKTYWIZACJA
SPOŁECZNA

AKTYWIZACJA
ZAWODOWA ZATRUDNIENIE
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Konsultacje indywidualne (forma stacjonarna lub zdalna, 
czas trwania maks. 1 godzina) oraz grupowe (warsztaty, spo-
tkania dla min. 4 osób):

1. Psychologiczne – warsztaty umiejętności społecznych: 
np. asertywność, efektywna komunikacja, łączenie ról spo-
łecznych (osobistych i zawodowych), indywidualne kon-
sultacje z tematyki: akceptacja niepełnosprawności, pod-
noszenie i budowanie poczucia własnej wartości, wsparcie 
psychologiczne w procesie aktywizacji zawodowej.

2. Socjalne – spotkania lub warsztaty omawiające trudności 
w procesie aktywizacji społecznej, wsparcie w uzyskaniu 
sprzętu rehabilitacyjnego, zasady prowadzenia budżetu 
domowego itp.

3. Prawne – seminarium prawne np. prawo pracy z ele-
mentami telepracy, konsultacje z tematyki prawo pracy, 
prawa osób niepełnosprawnych.

4. Zawodowe – warsztaty z obszaru aktywizacji zawodowej: 
aktywne metody szukania pracy, aktywizacyjne spotkania 
grupowe, np. przy udziale pośrednika pracy, indywidual-
nie konsultacje omawiające trudności w procesie aktywi-
zacji, wsparcie w wyborze ścieżki edukacyjnej/zawodowej, 
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych pod konkret-
ne stanowisko pracy.
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Szkolenie z zakresu obsługi komputera i podstaw programów 
biurowych. 
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Działanie polegające na finansowaniu kosztów związanych 
z kontynuacją/rozpoczęciem edukacji formalnej, np. czesne, 
dojazdy, podręczniki, internat, korepetycje.
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Celem jest nabycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i spół-
dzielczości socjalnej. Szkolenie składa się z dwóch części: gru-
powego szkolenia oraz konsultacji indywidualnych ze specja-
listą ds. przedsiębiorczości i/lub ekonomii społecznej.
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Szkolenia zawodowe, trwające średnio 60-80 h, dostosowane 
do kompetencji i możliwości uczestników projektu oraz lokal-
nego rynku pracy.
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Zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w ra-
mach wykonywania konkretnego zawodu bądź czynności 
na konkretnym stanowisku pracy w danym zawodzie (tech-
nicznym, rzemieślniczym, przemysłowym).
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Udzielanie wsparcia w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnie-
nia poprzez dostęp do aktualnych ofert pracy, staży, praktyk 
dostosowanych indywidualnie do potrzeb uczestników pro-
jektu. Pośrednik pracy pozyskuje oferty pracy, pośredniczy 
między osobą poszukującą pracy a pracodawcą przez wysy-
łanie dokumentów aplikacyjnych, inicjowanie spotkań mię-
dzy pracodawcami a przyszłymi pracownikami. Sp
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) Działanie mające na celu umożliwienie uczestnikom projektu 
dostępu do pracy i utrzymanie płatnego zatrudnienia na ot- 
wartym rynku. Kluczowym elementem zatrudnienia wspoma-
ganego jest wsparcie trenera pracy, którego rolą jest przepro-
wadzenie uczestnika projektu przez wszystkie etapy, od poszu-
kiwania zatrudnienia po trwałe wejście na rynek pracy. Tr
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Zdobycie praktycznych umiejętności, przez wykonywanie za-
dań w miejscu pracy przez okres minimum 3 miesięcy. Czas 
trwania stażu dostosowany jest do indywidualnych potrzeb. 
Stażysta otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną pracę.
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e 2-tygodniowa praktyka w miejscu pracy, pozwalająca uczest-

nikowi projektu zapoznać się ze szczegółowym zakresem za-
dań na danym stanowisku pracy i z miejscem pracy, z zasa-
dami przyjętymi w miejscu pracy oraz z współpracownikami.
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niepełnosprawności, np. tłumacz języka migowego, asystent 
osoby niepełnosprawnej (w tym asystenci osobiści), dofinan-
sowanie dojazdów (w tym transport specjalistyczny). Sp
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Działania skierowane do otoczenia osób niepełnosprawnych oraz pracodawców mają 
na celu przede wszystkim:

     zwiększenie świadomości otoczenia w obszarze aktywizacji zawodowej i zatrud-
niania osób niepełnosprawnych – jednym z warunków pomyślności procesu akty-
wizacji osób niepełnosprawnych jest współpraca z ich otoczeniem (członkami rodzin 
i najbliższym otoczeniem społecznym). Celem tej współpracy jest wsparcie procesu 
odchodzenia od działań o charakterze tylko socjalnym na rzecz zapewnienia adekwat-
nego wsparcia w zakresie aktywizacji zarówno zawodowej, jak i społecznej, a w szcze-
gólności zwiększenie poziomu świadomości w obszarze instrumentów wsparcia osób 
niepełnosprawnych i możliwości ich uczestnictwa w rynku pracy;
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     zwiększenie świadomości pracodawców w obszarze zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych – wzrost świadomości (prawnej oraz z zakresu rekrutacji i współpracy 
z niepełnosprawnymi pracownikami) bezpośrednio przekłada się na wzrost poziomu 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w sektorze publicznym, prywatnym i poza-
rządowym) oraz jakość i trwałość zatrudnienia.

Działania projektowe skierowane do otoczenia i pracodawców zostały szczegółowo opisa-
ne w poniższej tabeli.
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Działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej 
dotyczącej aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych:

1. Doradztwo prawne dla członków rodzin i opiekunów 
– spotkania, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne.

2. Warsztaty dla członków rodzin i opiekunów – przeka-
zywanie informacji dotyczących osób niepełnosprawnych, 
wsparcia ich w procesie aktywizacji zawodowej oraz poszu-
kiwania i utrzymania zatrudnienia.

3. Doradztwo psychologiczne, indywidualne i grupowe 
dla członków rodzin i opiekunów – spotkania, grupy 
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Działania mające na celu podniesienie świadomości pracodaw-
ców w obszarze zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

1. Spotkania dla pracodawców (sektora publicznego, poza-
rządowego, prywatnego) – konsultacje i spotkania grupowe 
w obszarze rekrutacji, zatrudniania oraz współpracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi, informacje dotyczące osób niepeł-
nosprawnych, wsparcia ich aktywizacji oraz zatrudnienia.

2. Dystrybucja szkolenia e-learningowego dla praco-
dawców zawierającego informacje dotyczące osób niepeł-
nosprawnych, wsparcia ich aktywizacji oraz zatrudnienia.

3. Dystrybucja Publikacji dla pracodawców wśród lokal-
nych pracodawców. Sp
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5.2. Centrum Kompetencji

Program zakłada powstanie Centrum Kompetencji, odpowiedzialnego za animowanie 
powstawania lokalnych partnerstw oraz zapewnienie im merytorycznego wsparcia w toku 
realizacji poszczególnych działań, poprzez transfer wiedzy i wypracowanego know-how  
w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Do zadań Centrum Kompetencji należy:

1. Opracowanie wytycznych i procedur konkursowych do aplikowania o środki Pro-
gramu oraz procedury regrantingowej.

2. Opracowanie i upowszechnienie Podręcznika lokalnego realizatora. Podręcznik za-
wierać będzie procedury związane z realizacją Programu, m.in. dotyczące wsparcia pro-
cesu zawierania partnerstw, realizacji działań, prowadzenia ewaluacji, sprawozdawczości 
i rozliczeń finansowych. Podręcznik będzie zawierać wytyczne dotyczące sposobów do-
stosowania działań/usług do różnych typów niepełnosprawności. Podręcznik (dostępny 
także w wersji elektronicznej) adresowany będzie do lokalnych realizatorów oraz innych 
podmiotów zainteresowanych procesem aktywizacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych, a zawarte w nim treści będą dostępne dla różnych grup osób niepełnosprawnych.

3. Zapewnienie spójności merytorycznej działań poprzez opracowanie standardów 
działań i usług świadczonych w ramach Programu. W ramach standaryzacji działań 
i usług Centrum Kompetencji opracuje podstawowe definicje i zakresy działań/usług, 
realizowanych w ramach Programu. Standardy te będą szczegółowym przedstawie-
niem etapów realizacji poszczególnych działań/usług oraz zasobów niezbędnych  
do ich przeprowadzenia. W ramach procesu standaryzacji działań/usług uwzględnio-
ne będzie dostosowanie działań/usług do różnych typów niepełnosprawności.

4. Opracowanie metodologii do przygotowania diagnozy lokalnej, która stanie się 
podstawą do aplikowania o środki projektowe w ramach Programu.

5. Animowanie lokalnych partnerstw i ich wsparcie w procesie przeprowadzenia dia-
gnozy lokalnej. Centrum Kompetencji zapewni wsparcie Animatora, którzy wzmacnia 
proces tworzenia partnerstw i powstania diagnozy lokalnej oraz będzie pełnić w tym 
procesie rolę mentora i negocjatora.

6. Przeprowadzanie szkoleń dla lokalnych realizatorów.
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7. Utworzenie i utrzymanie ogólnopolskiego portalu internetowego. Centrum Kom-
petencji utworzy ogólnopolski portal internetowy, którego celem będzie prezento-
wanie informacji o Programie. W ramach portalu będą dostępne wersje elektroniczne 
materiałów merytorycznych niezbędnych dla lokalnych realizatorów oraz przykłady 
dobrych praktyk. Portal będzie też stanowił platformę wymiany informacji, a jednym 
z jego celów będzie umożliwienie transferu wiedzy. Dostęp do portalu będą mieli 
przede wszystkim lokalni realizatorzy i pracodawcy oraz inne podmioty zaintereso-
wane procesem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Centrum Kompe-
tencji będzie utrzymywać i uaktualniać portal, dbając jednocześnie o zachowanie 
jego dostępności zgodnie ze standardami dostępności stron internetowych dla osób 
z różnymi niepełnosprawnościami (m.in. osób niewidomych czy głuchych).

8. Przygotowanie i upowszechnienie publikacji dla pracodawców. Centrum Kompe-
tencji odpowiedzialne będzie za przygotowanie publikacji dla pracodawców z lokal-
nych rynków pracy, które prezentować będą dobre praktyki z zakresu zatrudniania 
osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast. Za upowszechnienie publi-
kacji wśród pracodawców odpowiadać będą lokalni realizatorzy w ramach swoich 
projektów.

9. Przygotowanie szkoleń e-learningowych dla pracodawców i lokalnych realizatorów. 
Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy oraz zwiększenie świadomości w za-
kresie zatrudniania osób niepełnosprawnych (pracodawcy) oraz projektowania skutecz-
nych działań aktywizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych (lokalni realizatorzy). 
Szkolenia będą dostępne dla różnych grup osób niepełnosprawnych.

10. Zapewnienie lokalnym realizatorom bieżącego wsparcia merytorycznego w reali-
zacji działań aktywizacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

11. Przeprowadzenie ewaluacji Programu.

Powstanie i funkcjonowanie Centrum Kompetencji jest jednym z kluczowych warunków 
powodzenia Programu. Zapewni ono jeden z istotniejszych efektów Programu, jakim 
jest wzrost wiedzy i promowanie dobrych praktyk w obszarze kompleksowej aktywizacji 
osób niepełnosprawnych, co z kolei zapewni większą efektywność działań aktywizacyj-
nych i przyczyni się do wzmocnienia procesu odchodzenia od socjalnego charakteru 
wsparcia na rzecz zwiększenia liczby działań usługowych, prowadzących do aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych.
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6. WDRAŻANIE I FINANSOWANIE PROGRAMU

Program „Postaw na pracę” stanowi propozycję spójnego, logicznie uporządkowanego 
przedsięwzięcia przenoszącego planowanie strategiczne na działania operacyjne, czyli zbiór 
powiązanych i skoordynowanych działań projektowych. Program wdrażany jest w oparciu 
o strukturę realizacyjną, która zakłada określony montaż finansowo-organizacyjny oraz po- 
dział ról pomiędzy poszczególnymi podmiotami realizującymi.

Wdrażanie i finansowanie Programu możliwe jest w jednym z przedstawionych poniżej roz-
wiązań, opartych na możliwościach wynikających z istniejących przepisów prawnych. Tam, 
gdzie jest to możliwe i uzasadnione, zakłada się zastosowanie mechanizmu regrantingu 
pozyskanych środków.

6.1. Struktura realizacyjna Programu

Program wdrażany jest w oparciu o następującą strukturę realizacyjną:

Instytucja 
zarządzająca

Lokalni 
realizatorzy

Instytucja  
wdrażająca 

(opcjonalnie  
w zależności  
od modelu 
wdrażania)

Lokalne 
partnerstwaOperator  

(opcjonalnie  
w zależności  
od modelu 
wdrażania)
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Zadania poszczególnych podmiotów przedstawia tabela poniżej:

Podmiot Kluczowe zadania w Programie

Instytucja  
zarządzająca

•	 określa ogólne zasady, warunki i procedury realizacji Programu
•	 wskazuje lub wyłania Instytucję Wdrażającą
•	 powierza Instytucji Wdrażającej realizację Programu
•	 monitoruje realizację Programu przez Instytucję Wdrażającą
•	 ocenia i rozlicza realizację Programu przez Instytucję Wdrażającą

Instytucja  
wdrażająca

•	 odpowiada za realizację Programu przed Instytucją Zarządzającą
•	 określa zakres zadań Operatora, przygotowuje i przeprowadza 

konkurs na Operatora, w ramach którego akceptuje procedury 
opracowane przez Operatora

•	 podpisuje umowę z Operatorem
•	 monitoruje realizację Programu przez Operatora
•	 ocenia i rozlicza realizację Programu przez Operatora

Operator

•	 realizuje Program zgodnie z umową zawartą z Instytucją Wdraża-
jącą i przyjętymi procedurami

•	 przedstawia procedury konkursowe wyłaniania i finansowania lo-
kalnych projektów

•	 przygotowuje i przeprowadza konkurs na lokalne projekty
•	 wyłania lokalne projekty i zawiera umowy na ich realizację
•	 finansuje lokalne projekty, monitoruje, ocenia i rozlicza

Lokalne  
partnerstwa

•	 opracowują diagnozę lokalną
•	 przygotowują lokalne projekty
•	 monitorują i oceniają efekty lokalnych projektów
•	 opracowują lokalne strategie aktywizacji osób niepełnosprawnych

Lokalni  
realizatorzy

•	 realizują lokalne projekty 
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Program zakłada zastosowanie mechanizmu regrantingu środków pozyskanych na jego 
realizację. Podstawę prawną do wykorzystania tego mechanizmu stanowią przepisy 
Ustawy o finansach publicznych56. W najbardziej rozbudowanym wariancie regranting 
może być zastosowany zarówno przy wyłanianiu Instytucji Wdrażającej przez Instytucję 
Zarządzającą (dysponent środków), jak i przy wyłanianiu Operatora oraz przy wyłanianiu 
lokalnych partnerstw57.

Z punktu widzenia zasad horyzontalnych Programu najbardziej istotny jest wariant, w ra-
mach którego Operator przekazuje pozyskane środki finansowe na realizację wybieranych 
w trybie konkursowym projektów lokalnych. Rozwiązanie to stanowi optymalne połącze-
nie efektywności wydatkowania środków z ich użytecznością z punktu widzenia potrzeb 
społeczności lokalnych oraz pozwala Operatorowi wybrać te propozycje, które najlepiej 
realizują określone przez niego cele. Lokalne partnerstwa samodzielnie proponują działania 
lokalne, które mają być realizowane w ramach Programu. Samodzielnie też biorą odpo-
wiedzialność za ich wdrażanie. Jednak formalną odpowiedzialność za ostateczny wybór 
i finansowanie działań lokalnych bierze na siebie Operator, działający według jednolitych, 
ustalonych procedur. Zwiększa to gwarancję, że finansowane działania będą zgodne z ce-
lami, założeniami i zasadami Programu, a także zwiększa bezpieczeństwo środków przeka-
zanych na realizację działań lokalnych58.

6.2. Warianty finansowania

Realizacja Programu możliwa jest w różnych wariantach finansowania, których ostateczne 
opracowanie opierało się na możliwościach wynikających z:

•	 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych. W art. 36 ust. 1 przewidziano możliwość realizacji programów ogól-
nokrajowych, gdzie środki PFRON w wysokości do 30% mogą być przeznaczane 
na realizację programów wspieranych ze środków pomocowych UE na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  
na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje i organizacje po-
zarządowe.

•	 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona moż-
liwość inicjowania i realizowania przez Ministra tzw. projektów pilotażowych. (art. 2  
ust. 1 pkt 27c, art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. f, art. 108 ust. 1 pkt 53 i art. 109 ust. 7d ustawy).

56 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm).
57 T. Schimanek, Wykorzystanie mechanizmu regrantingu we wdrażaniu i realizacji programu aktywizacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast, ekspertyza opracowana na potrzeby Programu.
58 Ibidem.
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•	 Regulacji związanych z Europejskim Funduszem Społecznym. Możliwości poja-
wiają się w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), gdzie są dwa 
kierunki: priorytet inwestycyjny 8i – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 
pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od ryn-
ku pracy oraz priorytet inwestycyjny 9i – aktywne włączenie, w tym promowanie 
równych szans, w którym zawiera się obowiązek zapewnienia wsparcia dla zatrud-
nienia i rehabilitacji zawodowej59.

Wariant 1.  Montaż środków PFRON i projektów w ramach Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych

W tym wariancie Instytucją Zarządzającą jest MPiPS, który przyjmuje Program i zleca go 
do realizacji Instytucji Wdrażającej w regionie, ustalonej w porozumieniu z Zarządami Wo-
jewództw.

Wariant ten zakłada dwie równoległe ścieżki – nazwane umownie wdrożeniową i kom-
petencyjną.

W ramach ścieżki wdrożeniowej PFRON zawiera porozumienia z Zarządami Województw 
o przeznaczeniu środków PFRON na wkłady własne (do 15%) do projektów realizowanych 
w ramach RPO, zgodnie z założeniami Programu „Postaw na pracę”, a następnie w grę 
wchodzą dwie opcje (w zależności od ustaleń z danym regionem):

•	 Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs na Operatora, Operator przeprowadza kon-
kursy na projekty lokalne i realizuje pozostałe zadania przewidziane dla Operatora 
(schemat 1a);

lub

•	 lokalne partnerstwa aplikują bezpośrednio do instytucji ogłaszającej konkursy w ra-
mach RPO (schemat 1b).

W ramach ścieżki kompetencyjnej PFRON zawiera porozumienie z organizacją pozarządo-
wą na realizację projektu powierzeniowego i utworzenie w jego ramach Centrum Kom-
petencji (na mocy art. 36 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

59 C. Miżejewski, Możliwość implementacji Programu, ekspertyza opracowana na potrzeby Programu „Postaw na pracę”.
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Schemat 1a.

Transfer wiedzy

Porozumienie między PFRON a NGO na reali-
zację projektu powierzeniowego
Ustawa o rehabilitacja zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art 36,  
Ustawa o działalności pożytku publicznego

Porozumienie między PFRON a Zarządami 
Województw o przeznaczeniu środków 
PFRON na wkłady własne do projektów re-
alizowanych w ramach RPO zgodnie z zało-
żeniami Programu „Postaw na pracę”

PFRON
ZARZĄDY WOJEWÓDZTW  

– REGIONALNE PROGRAMY  
OPERACYJNE

CENTRUM 
KOMPETENCJI

LOKALNE 
PROJEKTY

PROJEKT
POWIERZENIOWY

OPERATOR WYŁONIONY  
PRZEZ INSTYTYCJĘ WDRAŻAJĄCĄ

15% wkład własny z PFRON
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Schemat 1b.

Transfer wiedzy

Porozumienie między PFRON a NGO na reali-
zację projektu powierzeniowego
Ustawa o rehabilitacja zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art 36,  
Ustawa o działalności pożytku publicznego

Porozumienie między PFRON a Zarządami 
Województw o przeznaczeniu środków 
PFRON na wkłady własne do projektów re-
alizowanych w ramach RPO zgodnie z zało-
żeniami Programu „Postaw na pracę”

PFRON ZARZĄDY WOJEWÓDZTW

CENTRUM 
KOMPETENCJI

LOKALNE 
PROJEKTY

PROJEKT
POWIERZENIOWY

REGIONALNE PROGRAMY 
OPERACYJNE

15% wkład własny z PFRON
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Wariant 2. Montaż środków w ramach MPiPS (projekt pilotażowy)

W tym wariancie Instytucją Zarządzającą jest MPiPS, które przyjmuje Program. MPiPS za-
wiera porozumienie z PFRON o włączeniu założeń Programu „Postaw na pracę” do głów-
nego nurtu działań i synergii środków Funduszu Pracy i środków PFRON.

MPiPS jako Instytucja Zarządzająca wyłania w trybie ustawy o organizacjach pożytku pu-
blicznego i wolontariacie Operatora, który pełni również rolę Centrum Kompetencji.

Operator z wykorzystaniem mechanizmu regrantingu przekazuje środki na projekty lo-
kalne i zapewnia wsparcie merytoryczne lokalnym realizatorom.

RegrantingTransfer wiedzy

Porozumienie między MPiPS a PFRON o włączeniu założeń Programu „Postaw na pracę”  
do głównego nurtu działań i synergii środków Funduszu Pracy i Środków PFRON 

PFRON
MINISTERSTWO PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(Rezerwa Funduszu Pracy)

CENTRUM 
KOMPETENCJI

LOKALNE 
PROJEKTY

PROJEKT PILOTAŻOWY 
(Ustawa o promocji zatrudnienia art 2. ust. 1  
pkt 27c, art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. F, art. 108 ust. 1  

pkt 53 i art. 109 ust. 7d)
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6.3. Budżet Programu

Budżet na realizację Programu będzie różny, w zależności od przyjętego modelu finansowania.

Warianty finansowania:

     Wariant 1. Montaż środków PFRON i projektów w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych:

•	 Wariant 1a – Montaż środków PFRON i projektów w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych (z wyłonionym Operatorem na poziomie województwa),

•	 Wariant 1b – Montaż środków PFRON i projektów w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych (środki bezpośrednio przekazywane do Realizatorów).

     Wariant 2. Montaż środków w ramach MPiPS (projekt pilotażowy).

Budżet Programu „Postaw na pracę”60

Warianty  
finansowania

Koszt  
Programu 
ogółem

Wkład własny 
Koszt na 1 uczestnika (4000 
osób niepełnosprawnych  
w okresie realizacji Programu)

Wariant 1a 61 750 000 15% wkład PFRON 15 438,34

Wariant 1b 49 000 000 15% wkład PFRON 12 368,70

Wariant 2 58 250 000
15% wkład własny 
realizatorów

14 562,86

60  A. Łuś, op. cit. 
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7. MONITORING I EWALUACJA

Monitorowanie Programu „Postaw na pracę” będzie odbywać się w oparciu o określone  
dla Programu wskaźniki zarówno dla celów szczegółowych, jak i celu głównego. Celem mo-
nitoringu jest kontrolowanie postępu w zakresie osiągania celu głównego i celów szczegóło-
wych określonych w Programie. Za prowadzenie monitoringu w zakresie osiągania celów 
głównych odpowiada Instytucja Wdrażająca. Za prowadzenie monitoringu na poziomie ce-
lów szczegółowych odpowiada Operator.

Wskaźniki zostały oszacowane na okres 5 lat Programu (realizowanego w 4 turach pro-
jektowych, z których każda obejmuje 12 miesięcy realizacji działań skierowanych do be-
neficjentów).

Wskaźniki produktu:

•	 liczba osób niepełnosprawnych – 4000 osób niepełnosprawnych, które wezmą 
udział w Programie

•	 liczba osób z otoczenia – 2000 członków rodzin i opiekunów, którzy wezmą udział 
w Programie

•	 liczba partnerstw – 100 partnerstw lokalnych na rzecz zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych (60 partnerstw na poziomie powiatu, 40 partnerstw na poziomie 
gminy)

•	 liczba lokalnych realizatorów – 250 lokalnych realizatorów Programu

Wskaźniki rezultatu:

•	 450 osób (pracowników i działaczy instytucji lokalnych z terenów objętych dzia-
łaniami Programu) wyposażonych w nowe kompetencje w zakresie aktywizacji 
osób niepełnosprawnych

•	 2500 osób niepełnosprawnych posiadających kompetencje cyfrowe
•	 2000 osób niepełnosprawnych posiadających nowe/wyższe kompetencje za-

wodowe
•	 2880 osób niepełnosprawnych posiadających nowe kompetencje społeczne i oby-

watelskie
•	 u 900 osób – członków otoczenia rodzinnego osób niepełnosprawnych odno-

towana zmiana (wzrost) świadomości w obszarze aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych

•	 u 3000 pracodawców odnotowana zmiana (wzrost) świadomości w obszarze 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
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Osiągnięcie rezultatów będzie potwierdzane w sposób obiektywny – egzamin lub inna 
forma weryfikacji nabycia kompetencji i zmiany świadomości. Wydanie zaświadczenia  
o ukończeniu szkolenia nie jest obiektywnym sposobem weryfikacji.

Wskaźnik 1 celu głównego:

Liczba osób, które podejmą pracę – 1000 osób, które w wyniku realizacji Programu po-
dejmą i utrzymają zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, 
w tym założenie działalności gospodarczej, przystąpienie do/założenie podmiotu ekono-
mii społecznej przez 3 miesiące).

W okresie 5 lat trwałości rezultatów i realizacji lokalnych strategii po realizacji projektu 
podejmie pracę dodatkowo 2000 osób niepełnosprawnych.

Warto zwrócić uwagę, że w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych został określony na niższym 
niż założony w Programie poziomie – 17%61. Doświadczenia z realizacji projektu systemo-
wego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiastecz-
kowych” pokazały, że osiągnięcie wyższego wskaźnika jest możliwe, ma jednak swoje ogra-
niczenia.

Program „Postaw na pracę” skierowany jest do grupy narażonej na wielokrotne wyklucze-
nie, wynikające ze sprzężenia niepełnosprawności z miejscem zamieszkania. Sprzężenie 
tych czynników powoduje, że osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie wyższym 
niż 25% jest niemożliwe, a zawyżenie jego wartości wpłynie na jakość i trwałość osiągnię-
tego rezultatu zatrudnieniowego.

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi to osoby często długotrwale wykluczone z rynku pracy, 
o niewystarczających kompetencjach zawodowych, niejednokrotnie nigdy wcześniej nie 
pracujące. Utrzymanie przez nie zatrudnienia, mimo zastosowanych instrumentów długo-
trwałego wsparcia zależy często od czynników, na które projektodawca nie ma wpływu, 
takich jak np. stan zdrowia danej osoby czy bariery w otoczeniu rodzinnym. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość wskaźnika zatrudnieniowego jest także 
miejsce realizacji działań, czyli tereny wsi i małych miast. Lokalne rynki pracy na tych tere-
nach różnią się w znaczy sposób od rynków dużych miast – mniejszy jest dostęp do ofert 
pracy i ich mniejsze zróżnicowanie, a także niższa jest wiedza pracodawców w zakresie 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

61  Roczny Plan Działania PO WER 2015, www.power.gov.pl
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Ewaluacja Programu „Postaw na pracę” ma na celu poprawę jakości i skuteczności Pro-
gramu. Za prowadzenie i koordynację procesu ewaluacji odpowiada Instytucja Wdraża-
jąca, a jeśli nie została powołana, to Instytucja Zarządzająca.

Ewaluacja Programu prowadzona będzie w 2 etapach:

•	 Ewaluacja mid-term – jej celem jest dostarczenie informacji niezbędnych do popra-
wy jakości i skuteczności Programu (ewaluacja mid-term powinna być przeprowa-
dzona po pierwszym lub drugim cyklu realizacyjnym).

•	 Ewaluacja ex-post – jej celem jest dostarczenie informacji o długotrwałych efek-
tach Programu. Ewaluacja ex-post przeprowadzona zostanie po zakończeniu re-
alizacji Programu.

W ewaluacji Programu uwzględnione zostaną następujące kryteria ewaluacyjne62:

•	 Trafność (relevance) – kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele 
Programu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym Pro-
gramem i/lub realnym potrzebom grupy docelowej.

•	 Efektywność (efficiency) – kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” 
Programu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezulta-
tów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas.

•	 Skuteczność (effectiveness) – kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia 
cele przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.

•	 Oddziaływanie/wpływ (impact) – kryterium to pozwala ocenić związek pomię-
dzy celem Programu i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione 
przez docelowych odbiorców miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi 
w danym sektorze, regionie lub w całym kraju.

•	 Trwałość efektów (sustainability) – kryterium to pozwala ocenić czy pozytywne 
efekty Programu na poziomie celu mogą trwać po zakończeniu finansowania 
zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego Programu 
w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, regionu czy kraju.

62  Na podstawie definicji przyjętych przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, www.pte.org.pl
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Zadania związane z ewaluacją obejmują opracowanie planu i harmonogramu ewaluacji, 
wybór wykonawców oraz wdrożenie rekomendacji płynących z ewaluacji okresowej. 
Ewaluacji podlegać będą także poszczególne projekty realizowane w ramach Programu. 
Szczegółowe zasady sposobu prowadzenia ewaluacji zostaną określone na poziomie 
wytycznych.
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8. INFORMACJA I PROMOCJA

Plan promocji Programu „Postaw na pracę” oraz ogólne wytyczne komunikacyjne zosta-
ną przyjęte przez Instytucję Zarządzającą. Na tej podstawie Instytucja Wdrażająca63 określi 
szczegółowe wytyczne dla Operatora dotyczące działań promocyjnych i informacyjnych 
w Programie.

Kampania promocyjna Programu realizowana przez Operatora będzie miała następujące cele:

•	 informacyjny, wspierający proces rekrutacji i tworzenia lokalnych partnerstw,
•	 związany z upowszechnianiem rezultatów Programu oraz dobrych praktyk wypra-

cowanych podczas jego realizacji.

Operator będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie działań informacyjnych w środo-
wiskach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dotarcia do potencjalnych realizato-
rów Programu (samorządu terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych oraz lokalnych 
organizacji pozarządowych). Operator zapewni informacje na temat możliwości realizacji 
projektów w ramach Programu oraz procedur konkursowych i zasad aplikowania o środ-
ki finansowe dystrybuowane w ramach Programu „Postaw na pracę”.

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych zostanie zapewniona możliwość wymia-
ny wiedzy i doświadczeń pomiędzy Lokalnymi realizatorami projektów za pomocą ogólno-
polskiego portalu internetowego. Portal będzie służył również upowszechnianiu rezultatów 
działań lokalnych oraz postępów wdrażania całego Programu. Ponadto zostaną zorganizo-
wane konferencje dające możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi realizatora-
mi Programu oraz upowszechniania dobrych praktyk wypracowanych w ramach Programu.

63  W wariancie, w którym IW nie zostanie powołana wytyczne określi IZ.
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9. WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Badanie potencjału wdrożeniowego Programu przeprowadzone zostało w okresie od marca 
do maja 2015 roku przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Miało ono następujące cele:

1. Ocena trafności Programu „Postaw na pracę” w określonych obszarach (w tym ocena 
założeń Programu, sposobu formułowania partnerstw lokalnych i roli poszczególnych 
partnerów, ocena zaproponowanego schematu realizacji Programu lokalnie);

2. Wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania Programu na poziomie lokalnym;

3. Ocena możliwości wdrażania i finansowania Programu (ocena zaproponowanych mo-
deli wdrażania).

Schemat badawczy obejmował trzy komponenty: dyskusje grupowe z przedstawicie-
lami instytucji i organizacji na poziomie lokalnym (8 FGD) oraz z ekspertami na poziomie 
centralnym (2 FGD), a także e-konsultacje zrealizowane w formie ankiety wspomaganej 
elektronicznie.

W zogniskowanych wywiadach grupowych prowadzonych na poziomie lokalnym 
uczestniczyli praktycy zajmujący się aktywizacją osób niepełnosprawnych, w tym przede 
wszystkim przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele instytucji pomocy i inte-
gracji społecznej, przedstawiciele instytucji rynku pracy, reprezentanci Lokalnych Grup 
Działania i sektora pozarządowego. Wywiady te dotyczyły możliwości wdrożenia Pro-
gramu lokalnie i oceny trafności jego założeń. W sumie przeprowadzono osiem spotkań,  
w których wzięło udział 66 osób.

W grupowych wywiadach prowadzonych z ekspertami centralnie (2 FGD) wzięli udział 
m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, ogólno-
polskich organizacji pozarządowych i środowisk naukowych. Wywiady te dotyczyły moż-
liwości finansowania Programu w różnych wariantach, a także oceny założeń Programu  
i zaproponowanych rozwiązań, a także zakresu działań Centrum Kompetencji. W sumie w cza-
sie dwóch spotkań udział wzięło 21 ekspertów.

E-konsultacje (ankieta elektroniczna) skierowane były do szerokiego spektrum instytucji  
i organizacji działających na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dotyczyły 
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oceny założeń Programu, oceny zaproponowanego schematu realizacji działań lokalnych, 
powoływania lokalnych partnerstw i prowadzenia diagnozy, a także oceny zakresu działań 
Centrum Kompetencji. W sumie ankietę elektroniczną wypełniły 282 osoby (głównie repre-
zentanci ośrodków pomocy społecznej, gmin i powiatów, powiatowych urzędów pracy, 
ale także organizacji pozarządowych i innych lokalnych instytucji działających na poziomie 
gminy lub powiatu).

Program „Postaw na pracę” został wysoko oceniony przez respondentów – ekspertów, 
praktyków lokalnych oraz uczestników e-konsultacji. Respondenci deklarowali duże zain-
teresowanie możliwością uczestniczenia w Programie. Wskazało tak 82% osób uczest-
niczących w e-konsultacjach oraz spora część praktyków lokalnych. Zdaniem ekspertów 
i praktyków lokalnych, Program odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnością. 
Szczególną jego wartością jest elastyczne i zindywidualizowane podejście do tej grupy, 
szeroki katalog działań oraz uwzględnienie w całym procesie nie tylko osób z niepeł-
nosprawnością, ale również otoczenia rodzinnego i pracodawców. Schemat realizacji 
projektów lokalnych zaproponowany w ramach Programu stanowi spójną całość, skła-
dającą się z elementów ważnych dla prowadzenia aktywizacji osób z niepełnospraw-
nością z terenów wsi i małych miast. Za szczególnie wartościowe uznano rozwiązania 
polegające na poprzedzeniu działań diagnozą lokalną i prowadzeniu działań w ramach 
partnerstwa lokalnego.

Badanie wykazało, że bardziej optymalną formułą jest realizacja Programu na poziomie 
powiatu, ponieważ działania dotyczące osób z niepełnosprawnością należą do zadań wła-
snych powiatu. O wiele trudniejsze będzie przekonanie samorządu gminnego do realizacji 
projektu lokalnego, którego meritum nie leży bezpośrednio w jego kompetencji. Wypra-
cowane w projektach lokalnych, realizowanych na poziomie powiatu założenia dotyczą-
ce aktywizacji osób z niepełnosprawnością powinny zostać włączone do Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo jego zapisy należy 
uwzględnić w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu. W przypadku reali-
zacji projektów lokalnych na poziomie gminy, wypracowane założenia dotyczące aktywi-
zacji osób z niepełnosprawnością powinny zostać włączone do Gminnej Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych.

Badanie wskazało na konieczność poszerzenia zakresu działań Centrum Kompetencji.  
Powinno ono odgrywać kluczową rolę w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej, odpo-
wiadać za przygotowanie oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonej i dogłębnej ewa-
luacji projektów lokalnych, a także wzmacniać potencjał lokalnych zasobów ludzkich.
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Eksperci oraz praktycy lokalni zasygnalizowali również słabe strony Programu, wśród któ-
rych wymieniono zbyt wąskie wsparcie przeznaczone dla pracodawców i założony zbyt 
krótki czas trwania projektów lokalnych tj. jeden rok. Sugerowano także rozszerzenie gru-
py docelowej Programu o osoby z niepełnosprawnością, które aktualnie pracują, ale chcą 
się przekwalifikować.

Wśród ryzyk związanych z realizacją Programu wskazano potencjalnie niskie zaangażowa-
nie pracodawców, brak źródeł finansowania diagnozy lokalnej i działań w ramach wkładu 
własnego, a także formalizację partnerstwa lokalnego uchwałą rady gminy/powiatu. Wska-
zano także na czynnik zewnętrzny, czyli słabość lokalnego rynku pracy.

W badaniu zostały ocenione cztery zaproponowane przez Fundację Aktywizacja wa-
rianty wdrażania finansowego Programu „Postaw na pracę”. W ramach każdego z wa-
riantów identyfikowano specyficzne ograniczenia i problemy, a ich wdrożenie postrzega-
no jako uzależnione od czynników zewnętrznych, niezależnych od realizatorów Programu, 
m.in. od woli politycznej. Eksperci wskazali dwa najkorzystniejsze warianty finansowania 
Programu „Postaw na pracę”. Uznano, że wariant zakładający porozumienie pomiędzy 
MPiPS a PFRON o włączeniu założeń Programu „Postaw na pracę” do głównego nurtu dzia-
łań i synergii środków Funduszu Pracy i środków PFRON ma najbardziej otwartą i prostą 
formułę, pozwalającą na dużą dowolność we wdrażaniu Programu, a wariant zakładający 
montaż środków PFRON i projektów w ramach RPO jest najbardziej realny oraz relatywnie 
prosty we wdrożeniu. Jedynie te dwa warianty opisano w ostatecznej wersji Programu.

W wyniku przeprowadzonego badania wprowadzone zostały zmiany w Programie, które 
obejmowały między innymi: wybór dwóch z czterech pierwotnie zakładanych modeli 
wdrażania, zniesienie zapisów dotyczących formalnego powoływania partnerstw przed apli-
kowaniem o środki w ramach Programu, a także większe włączenie pracodawców w cały 
proces realizacyjny, od opracowania diagnozy po udział w konkretnych działaniach.

Szczegółowy Raport z badania potencjału wdrożeniowego Programu „Postaw na pracę” 
znajduje się na stronie: 

www.aktywizacja.org.pl/program-postaw-na-prace/badania-i-ekspertyzy 
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