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Model włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w rynek pracy. 

 

 

Powyższy model obejmuje działania w różnych obszarach. Główny z nich 

to obszar zawodowy. W ramach tego zadania propagowana została Koncepcja 

Zatrudnienia Wspomaganego. Koncepcja ta zrodziła się na świecie w latach 80 

XX wieku, gdy osoby niepełnosprawne zaczęły coraz głośniej domagać się 

równego dostępu do wszystkich obszarów życia społecznego– także do 

zatrudnienia. Według Światowego Stowarzyszenia do Spraw Zatrudnienia 

Wspomaganego: „pracę zarobkowa w zintegrowanym środowisku na otwartym 

rynku pracy, przy zapewnieniu pracownikowi niepełnosprawnemu stałego 

wspomagania.” Praca zarobkowa oznacza taką samą zapłatę za taką samą pracę 

jak w przypadku pracownika pełnosprawnego. W Polsce wykorzystuje się 

definicję zatrudnienia wspomaganego Europejskiej Unii Zatrudnienia 

Wspomaganego, która wskazuje, że jest to „dostarczenie wsparcia osobom 

z niepełnosprawnością oraz innym grupom osób wykluczonych, mającego na celu 

zapewnienie im i utrzymanie płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy” 

Zatrudnienie wspomagane oparte jest na poszanowaniu indywidualnych 

potrzeb osoby, jej możliwości, aspiracji i chęci podjęcia zatrudnienia na otwartym 

rynku pracy. Bazuje na niezmiennych i fundamentalnych zasadach: 

• praca za wynagrodzeniem – w zatrudnieniu wspomaganym osoby 

z niepełnosprawnościami otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie 

współmierne do ich nakładu, 

• zatrudnienie na otwartym rynku pracy z pełnią praw przysługujących 

pracownikom pełnosprawnym, 

• ciągłe wsparcie – każda osoba powinna otrzymać indywidualne i niezbędne 

wsparcie zgodne z potrzebami, począwszy od etapu poszukiwania pracy, 

wdrożenia do obowiązków, po utrzymanie posady. 

Istotę zatrudnienia wspomaganego stanowi zatrudnienie osoby                                     

z  niepełnosprawnością przy wsparciu trenera pracy w adaptacji zawodowej                

w miejscu pracy. Działa on na trzech obszarach: 

• Najważniejszy obszar dotyczy bezpośredniego wspierania osoby 

niepełnosprawnej na stanowisku pracy, co przede wszystkim odróżnia 

model zatrudnienia wspomaganego od innych form aktywizacji 
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zawodowej. Współpraca jest tak długa i intensywna, jak tego wymaga 

sytuacja zawodowa osoby wspomaganej.  

• Obszar drugi to środowisko pracy, gdzie trener pracy równolegle 

współdziała z pracodawcą i współpracownikami osoby niepełnosprawnej. 

• Obszar trzeci to najbliższe otoczenie (w tym rodzina) osoby 

niepełnosprawnej. 

          Trener pracy współpracuje z pracodawcą oraz z osobą 

z niepełnoprawnością poszukującą pracy zapewniając: 

• Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego 

– dopasowanie kandydata poszukującego pracy do stanowiska 

pracy poprzez identyfikację jego umiejętności i predyspozycji, 

• Zapoznanie pracownika z zakresem zadań na stanowisku pracy 

i bezpośrednią pomoc w wykonywaniu obowiązków przez pierwszy okres 

pracy, 

• Wsparcie pracownika w adaptacji do środowiska pracowniczego, 

• Przygotowanie załogi przedsiębiorstwa do współpracy z osobą 

z niepełnosprawnością, 

• Monitoring pracy osoby zatrudnionej – stały kontakt i dostępność 

trenera pracy przez cały okres zatrudnienia pracownika 

z niepełnosprawnością, 

• Działania interwencyjne w przypadku trudności z wykonywaniem pracy,  

• Pomoc organizacyjną i prawną w zakresie potrzeb związanych 

z wykonywaną przez osoby niepełnosprawne pracą, 

• Wsparcie w pozyskaniu informacji o możliwościach dofinansowania. 

Stosowanie zatrudnienia wspomaganego przyczynia się do realizacji koncepcji 

normalizacji, waloryzacji roli społecznej, pełnego włączenia i upodmiotowienia, 

które stanowią cztery ideologiczne fundamenty tego modelu. 

• Normalizacja, czyli zapewnienie grupom marginalizowanym społecznie – 

m.in. osobom z niepełnosprawnościami – takich samych praw oraz 

możliwości do życia i rozwoju jak innym obywatelom.  
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• Waloryzacja roli społecznej, czyli rozszerzenie idei normalizacji. 

Waloryzacja oznacza, że metody używane do wspierania osób 

wyłączonych powinny być naturalne i dopasowane do sytuacji, 

powszechnie używane i zgodne z ogólnymi standardami panującymi 

w społeczeństwie. 

• Włączanie- polega na powstrzymywaniu się od dzielenia ludzi na grupy                   

i zapewnieniu im pełnego uczestnictwa w każdym aspekcie życia 

społecznego. 

• Idea empowerment- osobom z niepełnosprawnością należy stworzyć takie 

warunki, aby samodzielnie decydowały o wyborze miejsca pracy, zakresie 

zadań,  

• Godzinach pracy, środowisku społecznym oraz rodzajach wsparcia, 

którego potrzebują. Innymi słowy, przekazywanie osobom 

niepełnosprawnym kompetencji dotyczących podejmowania decyzji o ich 

własnym życiu. 

• Indywidualność – postrzeganie każdej osoby jako unikalnej jednostki, 

posiadającej własne zainteresowania, preferencje, uwarunkowania 

i doświadczenie życiowe. 

• Szacunek – wszelkie podejmowane działania są zawsze dostosowane do 

wieku osoby z niepełnosprawnością, z poszanowaniem jej godności 

i prowadzące do poprawy jej sytuacji. 

• Samostanowienie – zatrudnienie wspomagane wspiera osoby                                               

z niepełnosprawnością w rozwijaniu ich zainteresowań i preferencji, 

dostarcza możliwości dokonywania własnych wyborów. 

• Świadomy wybór – zatrudnienie wspomagane pomaga osobom 

z niepełnosprawnością w pełni zrozumieć własne możliwości, szanse, tak 

aby mogły dokonać wyborów spójnych ze swoimi preferencjami. 

• Upodmiotowienie – osoba z niepełnosprawnością jest w centrum procesu 

planowania. Otrzymuje wsparcie w podjęciu decyzji. 

• Poufność – wszelkie przekazywane informacje mają charakter poufny, 

mogą być ujawnione tylko za zgodą osoby z niepełnosprawnością. 
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• Elastyczność – usługa, świadczący wsparcie personel czy struktury 

organizacyjne, mogą się zmieniać w zależności od potrzeb beneficjentów. 

• Dostępność – usługi, infrastruktura oraz informacje są w pełni dostępne dla 

osób  z niepełnosprawnością. 

Nie ma jednego kryterium kwalifikującego osobę do usługi zatrudnienia 

wspomaganego. Głównym wskazaniem do objęcia wsparciem w ramach modelu 

jest przede wszystkim poziom funkcjonowania kandydata/kandydatki 

zgłaszającego/ej chęć skorzystania z usługi. Do grupy docelowej powinny należeć 

wyłącznie osoby, które mają szczególne trudności w znalezieniu i utrzymaniu 

pracy i które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy na wszystkich etapach 

zatrudnienia wspomaganego nie miałyby szans na podjęcie i utrzymania 

zatrudnienia. Są to osoby: 

• z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze 

psychicznym; 

• osoby z niepełnosprawnością intelektualną; 

• osoby autystyczne; 

• osoby ze sprzężeniami; 

Osoby mające: 

• trudności z rozumowaniem, wyciąganiem wniosków, planowaniem, 

rozwiązywaniem problemów, myśleniem abstrakcyjnym, 

• trudności w przenoszeniu raz opanowanej umiejętności na inną, 

• trudności z przewidywaniem zagrożeń, 

• trudności komunikacyjne, 

• trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem pozytywnych relacji oraz 

z radzeniem sobie ze stresem, unikaniem konfliktów, 

• trudności z bardziej racjonalnym, a nie emocjonalnym rozumieniem 

i interpretacją otaczającej rzeczywistości i sytuacji społecznych; 

• lękowości, skłonności do wycofywania się,  

• trudności w przystosowywaniu się do nowych, zmieniających się sytuacji  

• kłopoty z orientacją przestrzenną i funkcjonalną, 
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Wejście na otwarty rynek pracy osobom niepełnosprawnym utrudniają m.in. 

następujące czynniki:  

• brak wiedzy o osobach niepełnosprawnych ze strony pracodawców, 

• nieprawidłowe postawy społeczne, 

• utożsamianie niepełnosprawności z brakiem kwalifikacji, brakiem 

motywacji    do pracy, 

• bariery architektoniczne i komunikacyjne. 

• brak poczucia pewności w nowych środowiskach,  

• problem z orientacją w przestrzeni, 

• problem w uczeniu się, 

• problem z wyrażaniem się, z podejmowaniem decyzji, kontrolowaniem 

emocji i innymi umiejętnościami społecznymi, 

• brak odpowiednich kwalifikacji, 

• brak doświadczenia praktycznego i wiedzy o swoich możliwościach 

w kontekście rynku pracy. 

Prawa pracownika niepełnosprawnego: 

• Skrócony czas pracy- osoba z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym może pracować nie więcej niż 7 godzin 

dziennie i 35 godzin tygodniowo, chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi 

zgodę aby pracować 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, 

• Os. z N. nie może pracować w godzinach nadliczbowych lub w nocy, chyba 

że praca polega na pilnowaniu lub lekarz medycyny pracy wyrazi na to 

zgodę, 

• Prawo do dodatkowej przerwy i urlopu- każdy pracownik ma prawo do 15 

minut przerwy w pracy. Dodatkowo pracownikowi niepełnosprawnemu 

przysługuje 15 minut na gimnastykę lub wypoczynek. Jeżeli stopień 

niepełnosprawności jest umiarkowany lub znaczny pracownikowi  

przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, 

• Turnus rehabilitacyjny- raz w roku 21 dni wolnych na turnus 

rehabilitacyjny, 
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• Czas wolny od pracy na wykonanie badania lub skorzystanie z zabiegów 

leczniczych, 

• W razie potrzeby odzież ochronna, 

• Zakaz dyskryminacji. 

Pracownik zyskuje: 

• kompleksową pomoc przy wejściu i początkowym funkcjonowaniu 

w nieznanym do tych czas obszarze jaki m jest rynek pracy, 

• poczucie bezpieczeństwa jakie daje zespół specjalistów wspierających 

w rozmaitych problemowych sytuacjach jakie mogą wystąpić, 

• nowe cenne doświadczenia, umiejętności i kwalifikacje zawodowe jakie 

zdobywa na każdym etapie procesu zatrudnienia wspomaganego, 

• zdolność do samodzielnego przełamywania barier społecznych 

i architektonicznych jakie napotyka na swojej drodze. 

    Pracodawca zyskuje: 

• wartościowego, dobrze przygotowanego do pracy i zmotywowanego 

pracownika, 

• pewność, że zatrudnia właściwego pracownika na właściwym stanowisku, 

• długoterminowe wsparcie pracownika w procesie adaptacji do 

wykonywanych obowiązków oraz do zespołu w jakim wykonuje pracę, 

• nowe, lepsze relacje w zespole pracowników, przez wzgląd na 

niepełnosprawnego kolegę, 

• nowy, atrakcyjny wizerunek firmy oparty o idee społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 

Obszar zawodowy "Modelu włączenia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w rynek pracy” skupia się głównie na realizacji i propagowaniu idei 

zatrudnienia wspomaganego. W ramach realizacji tego zadania uczestnicy 

projektu, (po uprzednim dokonaniu rzetelnych diagnoz predyspozycji 

zawodowych przez doradcę zawodowego) odbędą cykl praktyk zawodowych 

przy wsparciu trenera pracy. Przed podjęciem praktyk w danej placówce każdy 

pracodawca oraz pracownicy odbędą stosowne szkolenie zapoznające z ideą 

zatrudnienia wspomaganego. W ramach realizacji tego zadania odbędą się także 
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warsztaty grupowe dla beneficjentów projektu, Społeczna Kawiarnia Poetycka 

„Bez granic” z prezentacją sylwetek przyszłych pracowników. Przez cały okres 

trwania projektu powadzona będzie kampania społeczna mająca na celu 

propagowanie idei zatrudnienia wspomaganego. Założeniem modelu jest również 

powstanie Centrum Aktywnego Poszukiwania Pracy, dzięki któremu beneficjenci 

projektu otrzymywać będą wsparcie również po zakończeniu projektu. Centrum 

APP obejmować będzie działania w trzech dziedzinach: 

1. Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

2. Przygotowanie i wdrożenie z wykorzystaniem trenera pracy 

indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjentów. 

3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa 

pracy 

Kolejny obszar modelu to obszar społeczny, w ramach którego uczestnicy 

zorganizują dla mieszkańców Radomia spotkania w Społecznej Kawiarni 

Poetyckiej „Bez Granic”. W ramach podsumowania każdy beneficjent projektu 

otrzyma certyfikat jego ukończenia. 
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