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Raport z wdrażania model włączenia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w rynek pracy. 

 

 

Od 15.09.2020r. do 15.12.2020r. Stowarzyszenie Pomocy 

Niepełnosprawnym „Do Celu” im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Radomiu, przy 

ul. Lipskiej 2, realizowało projekt pn. „Organizowanie i prowadzenie 

zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek 

pracy pod hasłem: Odważnie w dorosłe życie!”  W ramach realizacji powyższego 

zadania został opracowany Model włączenia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w rynek pracy. Poniżej przedstawiony został raport z wdrażania jego 

realizacji. 

Projekt realizowano od 15.09.2020r. do 15.12.2020r. Brało w nim udział 16 

dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym 10 osób z  terenów 

wiejskich oraz 6 osób z miasta Radom.  Beneficjęci projektu otrzymali wsparcie 

doradcy zawodowego w łącznej sumie 32 godz. oraz 640 godz. wsparcia trenerów 

pracy.  

Po uprzednim dokonaniu rzetelnych diagnoz predyspozycji zawodowych 

przez doradcę zawodowego uczestnicy odbyli cykl praktyk zawodowych przy 

wsparciu trenera pracy. Praktyki odbywały się w różnych zakładach pracy, tj.: 

 

• Sklep Spożywczy Urszula Tomczak w Radomiu, 

• Sklep z odzieżą GUGA Moda Męska w Radomiu,  

• AUTO SERVICE ROBERT PRASEK w Radomiu,  

• Administracja Stowarzyszenia Do Celu w Radomiu,  

• Centrum Handlowe E’Leclerc w Radomiu, 

• Punkt Przedszkolny „Promyk” w Radomiu, 

• Kwiaciarnia Garrya w Radomiu, 

• Restauracja Różany Gościniec w Radomiu. 
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Przed podjęciem praktyk w danej placówce każdy pracodawca oraz 

pracownicy odbyli stosowne szkolenie zapoznające z ideą zatrudnienia 

wspomaganego. W ramach realizacji tego zadania odbyły się także warsztaty 

grupowe dla beneficjentów projektu w wymiarze 6 godz. została również  

zorganizowana Społeczna Kawiarnia Poetycka „Bez Granic” z prezentacją 

sylwetek przyszłych pracowników. Przez cały okres trwania projektu powadzona 

była kampania społeczna mająca na celu propagowanie idei zatrudnienia 

wspomaganego. W myśl założenia modelu powstało także Centrum Aktywnego 

Poszukiwania Pracy, gdzie beneficjenci projektu otrzymują wsparcie także po 

zakończeniu projektu. W ramach podsumowania każdy beneficjent projektu 

otrzymał certyfikat jego ukończenia, który został mu wręczony na uroczystym 

spotkaniu wieńczącym projekt. 

Podczas realizacji tego projektu dało się zauważyć niezwykłe zaangażowanie 

beneficjentów w wykonywanie powierzonych im zadań. Wszyscy uczestnicy 

projektu bardzo chętnie brali udział w jego realizacji. Rzetelnie podeszli do 

wykonywanych obowiązków.  Szansa spróbowania swoich sił na otwartym rynku 

pracy dała im wiele satysfakcji. Bardzo mile zaskoczeni byli także przedsiębiorcy, 

którzy umożliwili osobą z niepełnosprawnością intelektualną odbycie praktyk 

zawodowych w ich zakładzie. Zauważyli, że nasi beneficjenci posiadają wiele 

umiejętności, są zaangażowani w pracę, nie brak im wewnętrznej motywacji. 

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tak owocnej współpracy. Znakiem tego, 

wskazane jest kontynuowanie działań propagujących idee zatrudnienia 

wspomaganego.  

 
 

 

 

 

 

 


