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LISTA STOSOWANYCH SKRÓTÓW
ASD

z ang. Autism Spectrum Disorders (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

BB

wynagrodzenie brutto brutto (z pełnymi kosztami pracodawcy)

CAZ

centrum aktywizacji zawodowej

CCP

Client Competence Profile

CIS

centrum integracji społecznej

CZR

całościowe zaburzenia rozwojowe (wg międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10
obejmują autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera i in.)

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

IES

instytucja ekonomii społecznej

IPD

Indywidualny Plan Działania

KIS

Klub Integracji Społecznej

NAS

National Autistic Society (partner z Wielkiej Brytanii)

OHP

Ochotnicze Hufce Pracy

ON

osoba niepełnosprawna

OzA

osoba z autyzmem lub zespołem Aspergera

osoby z ZA

osoby z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PUP

powiatowy urząd pracy

SPF

Specialist People Foundation (partner z Danii)

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children
(program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami w
Komunikacji)

TTAP

TEACCH Transition Assessment Profile (Profil umiejętności zawodowych i społecznych
TEACCH)

TUS

trening umiejętności społecznych

WTZ

warsztaty terapii zajęciowej

WUP

wojewódzki urząd pracy

ZAZ

zakład aktywności zawodowej

ZPCH

zakład pracy chronionej
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WSTĘP

Fundacja SYNAPSIS w ramach projektu „Implementacja skutecznych europejskich
systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie wprowadzania osób z
autyzmem na polski rynek pracy” (projekt PO KL, działanie 7.4) opracowała Model
programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i
wysokofunkcjonujących osób z autyzmem.
Jest to Model innowacyjny w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń w Polsce,
którego przydatność i skuteczność była testowana w ramach projektu.
Program adresowany jest do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które
prezentują stosunkowo wysoki stopień przystosowania społecznego. Głównymi
odbiorcami są zatem osoby z diagnozą zespołu Aspergera i wysokofunkcjonujące osoby
z autyzmem. W dalszej części tekstu grupa ta określana jest skrótowo jako osoby z ZA,
gdyż diagnoza zespołu Aspergera jest najczęściej spotykana w tej grupie.
Dotychczas w Polsce nikt nie wprowadzał programów przygotowania do pracy i
funkcjonowania w społeczeństwie zaprojektowanych specjalnie dla tej grupy; w
związku z tym przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań niezwykle istotna jest dla
nas współpraca z dwiema partnerskimi organizacjami z zagranicy: Specialist People
Fundation z Danii i National Autistic Society z Wielkiej Brytanii, które mają wieloletnie
doświadczenie w tej dziedzinie. Dodatkowo partner krajowy Akademia Nauki wspiera
nas konsultacjami, zwłaszcza w zakresie relacji z potencjalnymi pracodawcami osób
niepełnosprawnych.
Z wywiadów przeprowadzonych w poprzednich projektach z zakresu aktywizacji
zawodowej i społecznej osób z ZA wynika, że osoby te w Polsce dotychczas nie
podejmowały zatrudnienia, więc nie ma też wcześniejszych doświadczeń ze współpracy
z pracodawcami na otwartym lub chronionym rynku pracy. Tym ważniejszy jest fakt, że
w ramach projektu innowacyjnego istnieje możliwość przetestowania przyjętych
wstępnie założeń i wniesienie zmian i poprawek.
7

Użytkownikami wprowadzającymi modelowy Program aktywizacji społecznej i
zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem będą
przede wszystkim organizacje pozarządowe, szczególnie z obszaru Mazowsza. Ze
względu na stałe kontakty robocze Fundacji SYNAPSIS z wieloma organizacjami
członkowskimi Porozumienia AUTYZM-POLSKA możliwe będzie promowanie i
upowszechnianie tego Modelu w całym kraju poprzez te organizacje. Służyć temu będzie
również konferencja planowana na koniec 2012 r.
Organizacje pozarządowe, które widzą w swoim środowisku potrzebę działania na rzecz
grupy dorastających osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z
autyzmem, otrzymują gotowy Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej.
Opracowany Model zawiera opis części merytorycznej, który umożliwi efektywne
przeprowadzenie Programu i uwzględnienie wszystkich aspektów związanych z
wprowadzaniem tej grupy osób na rynek pracy.
W Modelu przedstawiony jest również kontekst formalno-prawny i ekonomiczny
podejmowanych działań, aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r., co daje podstawy każdej
organizacji pozarządowej do przeanalizowania własnej sytuacji i wszystkich aspektów,
związanych z podejmowaniem takich nowatorskich działań.
Organizacje pozarządowe, które podejmą decyzję o udzielaniu wsparcia grupie osób z
zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym osobom z autyzmem w oparciu o ten
Model, zyskają dodatkowy potencjał i wejdą na ścieżkę zdobywania doświadczenia w
rozwojowej dziedzinie, gdyż do tej pory w Polsce nie było oferty wsparcia
przygotowanej specjalnie dla tej, coraz większej, grupy młodzieży i dorosłych. W oparciu
o Model będą miały możliwość łatwiejszego udziału w konkursach na projekty
wspierające aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, zarówno z
funduszy PFRON jak i EFS, które w najbliższym okresie będą adresowane szczególnie do
osób niepełnosprawnych, które mają szansę podejmowania pracy. Jest to też element
wzmocnienia stabilności ekonomicznej organizacji pozarządowych, które wykorzystają
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Model do stworzenia nowej oferty i w oparciu o te fundusze podejmą działania mające
na celu wspieranie młodych osób z zespołem Aspergera we wchodzeniu na rynek pracy.
W Modelu zawarto szereg materiałów opracowanych specjalnie dla przedstawicieli
otoczenia osób ze spektrum autyzmu, czyli dla osób uczestniczących w planowaniu
przyszłości młodzieży lub dorosłych z zespołem Aspergera, np. dla doradców ds.
zatrudnienia lub nauczycieli przygotowujących ich do samodzielności w dorosłym życiu,
a także – co jest bardzo ważne i niezbędne z punktu widzenia aktywizacji zawodowej tej
grupy osób – dla potencjalnych pracodawców i stażodawców.
Model został opracowany pod kątem przygotowania zawodowego dorosłych osób z ZA,
lecz wprowadzanie go w pracy z dorastającą młodzieżą może przynieść jeszcze lepsze
rezultaty. Ocena predyspozycji u nastolatków jeszcze w okresie nauki szkolnej pomoże
im dokonać właściwych wyborów dalszego kierunku kształcenia i pozwoli przygotować
ich wcześniej do roli pracowników. Pomoże to uniknąć kryzysu i regresu występującego
u tych osób w momencie ukończenia edukacji wobec braku perspektyw znalezienia
pracy. Jest to jeden z wniosków w dyskusji w ramach grup fokusowych1.
Program został zaplanowany jako roczny cykl wsparcia w dziedzinie funkcjonowania
społecznego, szkoleń zawodowych z zakresu IT i prac biurowych, zakończonych stażami
u pracodawców oraz doradztwa zawodowego i poradnictwa prawnego. Wszechstronne
wsparcie pozwala przygotować uczestników Programu do poszukiwania zatrudnienia
na otwartym lub chronionym rynku pracy.
Każdy z beneficjentów otrzymuje na koniec wypracowany wspólnie z doradcą ds.
zatrudnienia Plan Rozwoju Zawodowego – dzięki zawartym w nim wskazówkom
uczestnicy Programu wiedzą, jakie dalsze kroki powinni podjąć, aby zwiększyć swoje
szanse na rynku pracy.

W ramach projektu odbyły się 3 badania fokusowe przeprowadzone wśród potencjalnych użytkowników
Modelu – przedstawicieli organizacji pozarządowych.
1
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Model został opracowany w oparciu o założenie, że osoby z autyzmem i zespołem
Aspergera mają duży, niewykorzystany dotychczas, potencjał do podnoszenia swoich
kwalifikacji i podejmowania pracy. Potrzebują jednak fachowego wsparcia w okresie
przygotowania do podjęcia zatrudnienia. Niektórzy z nich dalej poradzą sobie
samodzielnie, ale większość będzie mogła podjąć pracę wyłącznie w ramach
zatrudnienia wspieranego. Konieczne jest więc sprawdzenie, jakiego wsparcia i w jakiej
formie potrzebują.
Dotychczas w skali kraju jedynie nieliczne osoby z ZA próbowały podjąć pracę, a dążenie
do zmiany tej sytuacji wymaga szerokiego upowszechniania tej idei i pokazania, jakie
korzyści z zatrudnienia osób z ZA wynikają dla nich samych i ich rodzin, dla
pracodawców

i

całego

społeczeństwa.

Proponowany

Program

ma

na

celu

uświadomienie użytkownikom, że wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem i osoby z
zespołem Aspergera mogą poprawnie wykonywać zadania o różnym poziomie
trudności, między innymi prace biurowe lub informatyczne. Niektóre osoby z ZA mają
szczególne umiejętności i predyspozycje do wykonywania prac informatycznych i jest
bardzo ważne, by te kwalifikacje jak najlepiej wykorzystać w pracy zawodowej.
Trudności w komunikacji i relacjach społecznych są najczęstszymi barierami w
podejmowaniu lub utrzymaniu pracy przez te osoby w dłuższym okresie czasu.
Opracowanie Modelu jest bardzo istotne dla przedsiębiorstw społecznych, które coraz
liczniej powstają na Mazowszu i w kraju i mogłyby w swoich małych zespołach
zatrudniać również osoby z zespołem Aspergera. Analiza sytuacji prawnej, zarówno
osób niepełnosprawnych ze względu na autyzm, jak i przedsiębiorstw społecznych,
pozwala na przedstawienie różnych aspektów ekonomicznych zatrudniania tych osób,
zależnie

od formy

prawnej

przedsiębiorstwa.

Analiza

porównawcza

sytuacji

poszczególnych jednostek ekonomii społecznej ułatwi potencjalnym pracodawcom na
rynku chronionym lub przedsiębiorcom na rynku otwartym rozważenie wszystkich
konsekwencji finansowych, organizacyjnych i społecznych zatrudniania osób z zespołem
Aspergera.
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W publikacji zawarty jest szczegółowy opis Programu aktywizacji społecznej i
zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem oraz
wskazówki dla otoczenia, jak go wprowadzać. Materiał jest uzupełniony o szereg
załączników, wśród których znajdują się m.in. gotowe narzędzia do wykorzystania w
procesie rekrutacji oraz w trakcie realizacji Programu, programy szkoleń, treningu
umiejętności społecznych i zajęć z doradcą ds. zatrudnienia oraz pakiety informacyjne
dla pracodawców i osób z ZA, w celu przekazania jak najbardziej praktycznej wiedzy
użytkownikom i umożliwienie wdrażania Modelu przez inne organizacje pozarządowe z
zachowaniem wysokiego standardu jakości.
Prezentowany Model może być przedmiotem rozmów z jednostkami samorządu
terytorialnego

pod

kątem

polityki

zatrudniania

osób

niepełnosprawnych

i

podejmowania wspólnych programów na rzecz pozytywnej zmiany społecznej w tej
dziedzinie.
Maria Wroniszewska
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A. MODEL. WDRAŻANIE
WSPARCIE DLA OSÓB Z ZA

W Modelu programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i
wysokofunkcjonujących osób z autyzmem uwzględniono wszechstronne rodzaje
wsparcia obejmujące oddziaływania terapeutyczne, szkoleniowe i doradcze. Całość
oddziaływań powinien poprzedzać dokładny proces rekrutacji, w czasie którego
wybrane zostaną osoby w najwyższym stopniu spełniające założone w Modelu kryteria.
Po wyborze kandydatów, jeszcze przed rozpoczęciem etapu testowania, należy
przeanalizować profil społeczny i poznawczy osób z zespołem Aspergera oraz ocenić ich
umiejętności zawodowe, aby utworzyć grupy spójne pod względem poziomu
funkcjonowania.
Założono, że uczestnicy wyłonieni w procesie rekrutacji otrzymają kompleksowe
wsparcie w następujących obszarach:
wsparcie psychologiczne, w tym: trening umiejętności społecznych potrzebnych
w pracy, zajęcia indywidualne z psychologiem, wsparcie dla rodzin osób z
zespołem Aspergera,
szkolenia zawodowe, w tym: trening rozwijający umiejętności pracy przy
komputerze oraz trening prac biurowych,
doradztwo zawodowe,
doradztwo prawne,
staże u pracodawców.
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I.

PROCES REKRUTACJI

Karolina Dyrda, Szymon Kukanow, Katarzyna Matynia
Proces rekrutacji, w rozumieniu założeń Modelu, dotyczy okresu od momentu
zamieszczenia ogłoszenia rekrutacyjnego i wpłynięcia pierwszych zgłoszeń osób z ZA do
czasu dokonania podziału osób wybranych do udziału w Programie na grupy. Ważnym
etapem tego procesu jest ocena kompetencji zawodowych, pracowniczych i społecznych
osób z ZA, która odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi diagnozy
funkcjonalnej2.
Koncepcja Modelu zakłada udzielenie wszechstronnego wsparcia 15 osobom z zespołem
Aspergera. Ze względu na konieczność zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry, nie jest
opłacalne wprowadzanie Modelu dla grup poniżej 10 osób ani rozpoczynanie z grupą
większą niż 20 osób, gdyż trudno jest zorganizować tak różnorodne formy wsparcia dla
bardzo dużej grupy. Większość zaplanowanych oddziaływań ma charakter treningu
grupowego, dlatego też proces rekrutacji powinien to w sposób szczególny uwzględnić.
Podczas rekrutacji zaleca się zorganizowanie spotkania grupowego z kandydatami,
które powinno się odbyć już po przeprowadzeniu wywiadów rekrutacyjnych i
wywiadów z opiekunami kandydatów, ale jeszcze przed testami poziomującymi. Celem
tego spotkania jest obserwacja zachowań osób z ZA w grupie i potencjalne wyłączenie z
Programu osób, które w zasadniczy sposób zaburzają pracę grupy. Taka weryfikacja jest
konieczna, aby nie wybrać do uczestnictwa w Programie osób, które nie są w stanie
pracować w grupie i potrafią funkcjonować wyłącznie w trybie indywidualnym.
Dla realizacji założonych celów istotne jest utworzenie spójnych pod kątem poziomu
funkcjonowania grup. Proces rekrutacji musi więc być wielowymiarowy, tak aby

Diagnoza funkcjonalna ma na celu sprawdzenie, jak funkcjonuje dana osoba ZA (pozwala szczegółowo
określić jej zachowanie i sposób funkcjonowania w różnych dziedzinach). Na podstawie diagnozy
funkcjonalnej podejmuje się decyzję o przyjęciu kandydata do grupy o możliwie najbardziej zbliżonym do
niego poziomie funkcjonowania.
2

13

dostarczyć pełnych informacji o funkcjonowaniu uczestników, na podstawie których
można dokonać trafnego podziału na grupy.
W związku z powyższym należy zastosować następujące narzędzia rekrutacyjne:
1)

Ankieta zgłoszeniowa

2)

Wywiad rekrutacyjny z kandydatem

3)

Wywiad z opiekunem kandydata

4)

Test poziomujący umiejętności komputerowe

5)

Test sprawdzający wiedzę z zakresu pracy biurowej

6)

Test oceniający zdolności techniczne i umiejętności prostego programowania

7)

Arkusz Oceny Kompetencji

8)

Indywidualny Plan Działania (IPD)

Ad 1) Ankieta zgłoszeniowa
Za pośrednictwem ankiety kandydaci zgłaszają się i rejestrują jako osoby chętne do
udziału w Programie. Ankieta pełni też rolę wstępnej selekcji kandydatów, ze względu
na określone bazowe kryteria. Założono, że potencjalny kandydat musi posiadać
diagnozę zespołu Aspergera3, mieć ukończoną szkołę średnią, być osobą poszukującą
zajęcia, dyspozycyjną w czasie trwania Programu i funkcjonować na poziomie normy
intelektualnej. Ankieta pozwala wyeliminować osoby, które powyższych kryteriów nie
spełniają, np. są uczniami szkoły średniej. Poza tym narzędzie ma za zadanie zbadać
aktualną sytuację kandydata (bieżące zajęcie, ukończone szkoły, dotychczasowe próby
podejmowania

staży,

doświadczenie

w

pracy,

posiadanie

orzeczenia

o

niepełnosprawności, prawo do renty itp.). Ankieta zgłoszeniowa wraz z informacją o
Programie powinna być umieszczona w Internecie i zostać przesłana do instytucji
wdrażającej Model drogą elektroniczną. Organizacja wdrażająca Model może
zmodyfikować pewne kryteria, np. dopuścić do udziału w Programie osoby, które nie

3

W Programie mogą wziąć również udział wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem.
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ukończyły szkoły średniej i są samoukami w zakresie IT. Takie odstępstwa mogą być
wprowadzone na zasadzie wyjątku.
Ad 2) Wywiad rekrutacyjny z kandydatem
Na podstawie przysłanych ankiet wybiera się kandydatów spełniających bazowe
kryteria, którzy zapraszani są na wywiady rekrutacyjne. Celem wywiadów jest nie tylko
doprecyzowanie informacji na temat kandydata, ale również osobisty kontakt z nim. W
czasie spotkania z osobą z zespołem Aspergera można zaobserwować różne
zachowania:
samodzielność kandydata: czy osoba gotowa wziąć udział w Programie jest w
stanie samodzielnie zorganizować spotkanie, tj. odbyć rozmowę telefoniczną, w
czasie której ustala termin i miejsce spotkania, samodzielnie i punktualnie
dotrzeć na miejsce spotkania, poinformować recepcję o swoim przybyciu,
pierwszy kontakt oraz umiejętności społeczne i komunikacyjne kandydata.
Na podstawie wywiadu z osobą z ZA można zbadać jej poziom wiedzy na swój temat,
sposób widzenia siebie, świadomość swoich mocnych i słabych stron, a także wiedzę na
temat zaburzenia oraz motywację do dalszego rozwoju i podjęcia pracy. W czasie
wywiadu można również zaobserwować trudności kandydata. Odnotowanie ich z jednej
strony służy procesowi rekrutacji, z drugiej wytycza od razu cele do pracy w trakcie
trwania Programu. Ważne jest, aby podczaswywiadu kandydaci mieli możliwość
zaprezentowania swoich zainteresowań, a także umiejętności związanych z pracą przy
komputerze, bowiem kompetencje i motywacja w tym zakresie stanowią ważne
kryterium w dalszym procesie rekrutacji.
Ad 3) Wywiad z opiekunem kandydata
Wywiad z opiekunem kandydata powinien służyć poznaniu szerszej perspektywy
sytuacji osoby z zespołem Aspergera. Rodzice z jednej strony mogą przedstawić sytuację
życiową kandydata na tle relacji rodzinnych, z drugiej stanowią cenne źródło informacji
na temat swojego dziecka. Kontakt z rodzicami umożliwia poznanie mocnych i słabych
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stron kandydata, ewentualnych zachowań trudnych pojawiających się w różnych
sytuacjach społecznych i sprawdzonych sposobów radzenia sobie z nimi. Wywiad
powinien zawierać również pytania na temat historii kandydata (interakcje społeczne w
szkole, doświadczenia współpracy z innymi ludźmi, proces edukacji, aktywności
podejmowane po ukończeniu szkoły, etc.).
Wywiady rodzinne nie powinny odbywać się z rodzicami osób z ZA, które nie wyrażają
na to zgody, gdyż mają poczucie dużej samodzielności i nie widzą potrzeby
kontaktowania się w ich sprawie z rodzicami. Wywiadów rodzinnych nie przeprowadza
się również w przypadku, gdy ze względu na sytuację rodzinną jest to niemożliwe (np.
rodzice nie żyją lub z powodu wieku czy choroby nie są w stanie uczestniczyć w
wywiadzie).
Ad 4) Test poziomujący umiejętności komputerowe
Celem testu jest weryfikacja znajomości obsługi komputera przez kandydata. Test
przeprowadzany jest w dwóch etapach:
Etap 1. obejmuje szereg pytań weryfikujących wiedzę kandydata dotyczącą obsługi
komputera oraz urządzeń peryferyjnych, które stanowią przedmiot szkolenia w
treningu IT. Etap ten przeprowadzany jest w formie testu wyboru. Podczas oceny
uwzględniana jest zarówno poprawność odpowiedzi, jak i czas wykonania testu. Arkusz
pytań udostępniony jest kandydatowi na komputerze. Pytania zawarte w teście są
pytaniami jednokrotnego wyboru.
Etap 2. obejmuje zestaw ćwiczeń z obsługi oprogramowania MS Office: Word, Excel i
PowerPoint. Wszystkie ćwiczenia udostępniane są kandydatowi na komputerze.
Dodatkowe instrukcje (arkusze ćwiczeń) mogą być udostępniane na komputerze lub w
formie drukowanej.
Zadania zostały skonstruowane w taki sposób, że wykonanie wcześniejszych etapów
stanowi podstawę do realizacji bardziej zaawansowanych. Poziom trudności zwiększa
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się wraz z kolejnymi poleceniami w ramach bloków obejmujących zadania z
poszczególnych

rodzajów

oprogramowania.

Podczas

oceny

uwzględniane

są

następujące kryteria: poprawność wykonania zadania, czas wykonywania zadań,
umiejętność proszenia o pomoc w przypadku wątpliwości lub niepowodzenia oraz
liczba podejmowanych prób przy wykonywaniu zadań. W przypadku, gdy kandydat
kontynuuje kolejne próby nie znajdując pożądanego rozwiązania, trener może przerwać
próby w ramach danego bloku testu.
Czas przeznaczony na przeprowadzenie testów to maksymalnie 2,5 godziny zegarowej.
Po przekroczeniu przez kandydata tego czasu, trener powinien przerwać rozwiązywanie
testów i podsumować zrealizowane próby.
Po przeprowadzeniu testów ze wszystkimi kandydatami, trener powinien porównać ich
wyniki, a następnie podzielić ich na grupy szkoleniowe według kryterium umiejętności i
wiedzy z zakresu IT.
Ad 5) Test sprawdzający wiedzę z zakresu pracy biurowej
Celem testu jest sprawdzenie wiedzy kandydata na temat organizacji pracy w biurze,
urządzeń biurowych, terminologii stosowanej w pracy biurowej, etc. Test obejmuje
szereg pytań jednokrotnego wyboru. Podczas oceny uwzględniana jest zarówno
poprawność odpowiedzi, jak i czas wykonania testu. Arkusz pytań udostępniony jest
kandydatowi na komputerze lub w formie drukowanej.
Ad

6)

Test

oceniający

zdolności

techniczne

i

umiejętności

prostego

programowania
Do przeprowadzenia testu potrzebne są specjalne zestawy klocków konstrukcyjnych4.
Zestawy te umożliwiają zbudowanie robota, którego kandydat powinien następnie

Szczegółowe informacje dotyczące zestawów klocków konstrukcyjnych można uzyskać w Fundacji
SYNAPSIS.
4
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zaprogramować. Test pozwala ocenić zdolności techniczne, manualne i umiejętności
prostego programowania osoby z ZA. Przeprowadzenie testu pozwala również ocenić, w
jaki sposób uczestnik podchodzi do nowego, nieznanego zadania, czy jest w stanie
wysłuchać instrukcji, zadać dodatkowe pytania i rozpocząć pracę, czy też nowe zadanie
wywołuje w nim silny stres i ma trudności z podjęciem wyzwania. Ważnym elementem
obserwacji jest umiejętność zorganizowania sobie pracy oraz stanowiska pracy. Sposób
zagospodarowania przestrzeni, ułożenia klocków i instrukcji i pozostawienia miejsca do
wykonania zadania, świadczą o umiejętnościach planistycznych i wykonawczych osoby z
ZA. Zadanie polegające na budowaniu konstrukcji z klocków pozwala na obserwację, czy
kandydat potrafi korzystać z instrukcji czy też odchodzi od niej i ma własne kreatywne
podejście do wykonywanego zadania lub też czy ma trudność z podążaniem za
instrukcją obrazkową. Zadania konstrukcyjne pozwalają także na ocenę motoryki małej,
koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz odpowiedniego regulowania siły. Ponadto,
zadanie to umożliwia obserwację tempa i jakości pracy, tj. ustalenie, czy osoba pracuje w
jednostajnym rytmie, czy potrzebuje przerw, czy potrafi skoncentrować się na zadaniu i
czy jest w stanie utrzymać motywację do czasu ukończenia zadania. Po zbudowaniu
konstrukcji, która wyposażona jest w jednostkę sterującą i różnego rodzaju czujniki
(dotyku, światła, dźwięku itp.) uczestnik ma za zadanie zaprogramować ją.
Ad 7) Arkusz Oceny Kompetencji
Arkusz Oceny Kompetencji wypełniany jest na podstawie obserwacji osób z ZA podczas
testów poziomujących. Zawiera on analizę kompetencji i służy ocenie zachowania osób z
zespołem Aspergera w czasie wyżej opisanych testów kompetencji zawodowych. W
trakcie tych badań poza umiejętnościami pracy przy komputerze, umiejętnościami
technicznymi, zręcznością i motoryką małą ocenić można również łatwość adaptacji
kandydatów do nowego środowiska i sytuacji zadaniowej, prezentowane emocje, sposób
rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacji trudnej, umiejętność proszenia o
pomoc itp.
Arkusz Oceny Kompetencji powinien być wypełniany w trakcie procesu rekrutacji, na
etapie przeprowadzania testów poziomujących. Aby zebrać optymalne informacje na
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temat każdego z uczestników, konieczna jest również ich ocena pod kątem jakości i
tempa pracy, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności koncentracji na zadaniu,
reagowania na dystraktory, wytrwałości, męczliwości. Dzięki wypełnionemu Arkuszowi
Oceny Kompetencji i załączonej do niego Analizie Kompetencji można wyznaczyć
zadania, które zostaną włączone w indywidualne cele terapeutyczne i treningowe danej
osoby, np. jeżeli w czasie testów poziomujących okazuje się, iż kandydat ma problemy z
impulsywnością i kontrolowaniem emocji, zostaje to odnotowane, omówione z
trenerami w celu optymalnego dostosowania metod edukacji oraz włączone do jego
indywidualnych celów terapeutycznych. Jeżeli natomiast u kandydata obserwuje się
problemy w zakresie koncentracji uwagi, dużą przerzutność, zwracanie uwagi na
dystraktory i nadwrażliwość sensoryczną, jest to ważna informacja na temat
przygotowania miejsca pracy dla kandydata (biurko umieszczone z boku sali lub
zapewnienie boksu do pracy indywidualnej, miejsce dla asystenta danej osoby,
dodatkowe opracowanie materiałów dydaktycznych, przekazywanie pewnych instrukcji
indywidualnie, nie tylko do całej grupy itp.).
Ad 8) Indywidualny Plan Działania (IPD)
Indywidualny Plan Działania tworzony jest podczas procesu rekrutacji kandydatów na
podstawie obserwacji dokonywanych w trakcie przeprowadzanych działań. Celem IPD
jest wyznaczenie zadań długoterminowych dla każdego z uczestników Programu oraz
ocena poziomu ich funkcjonowania. Na podstawie przeprowadzonej oceny terapeuta
powinien dokonać podziału uczestników na grupy, który będzie obowiązywał podczas
treningu umiejętności społecznych (TUS). Dzięki takiemu podziałowi grupy będą
stosunkowo jednorodne pod względem funkcjonowania i umiejętności uczestników, co
wzmocni skuteczność oddziaływania zajęć.
W czasie rekrutacji kandydatów (ankieta, wywiady, testy poziomujące, analiza
kompetencji, obserwacja przy pracy) należy brać pod uwagę i dokładnie oceniać poziom
funkcjonowania intelektualnego i społecznego osoby z ZA, jej reakcję na stres i
umiejętność znalezienia się w różnych nowych sytuacjach. Cennym źródłem informacji
na temat kandydatów jest również analiza dostarczonej dokumentacji (historia edukacji,
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diagnozy, opinie psychologiczne, testy inteligencji, opisy pobytów w szpitalach).
Dokładna analiza zebranych danych pomaga w doborze poszczególnych osób do grup
terapeutycznych. Istotne jest, aby uczestnicy stanowili spójną pod kątem umiejętności
poznawczych i społecznych grupę.
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II.

WSPARCIE TERAPEUTYCZNE

Karolina Dyrda, Szymon Kukanow, Ewelina Wildner
Kadra
Wsparcie terapeutyczne osób z zespołem Aspergera prowadzić musi dobrze
wykształcona i doświadczona kadra. W Modelu zaplanowano utworzenie dwóch
stanowisk pracy dla osób zajmujących się wsparciem terapeutycznym. Są to psycholog i
terapeuta, których zakres obowiązków obejmuje:
przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego,
obserwację osób z ZA podczas testów poziomujących (wypełnienie Arkuszy
Oceny Kompetencji),
podział wybranych osób na grupy ze względu na poziom funkcjonowania,
opracowanie programów terapeutycznych na wszystkie zajęcia,
prowadzenie zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych),
wypełnianie raz w miesiącu Oceny kompetencji i Profili kompetencji dla
wszystkich uczestników zajęć oraz opracowywanie dla nich miesięcznego IPD
(Indywidualnych Planów Działania z uwzględnieniem długoterminowych i
krótkoterminowych celów do pracy) i omawianie ich wyników z beneficjentami,
prowadzenie spotkań z rodzicami osób z ZA,
uczestniczenie w zebraniach kadry wspierającej i superwizjach.
Ze względu na to, że praca kadry terapeutycznej opiera się przede wszystkim na
prowadzeniu zajęć TUS (treningu umiejętności społecznych potrzebnych w pracy) oraz
psychologicznych zajęć indywidualnych z uczestnikami Programu ustalono, iż osobami
zatrudnionymi na tych stanowiskach powinni być psycholodzy doświadczeni w terapii
dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ewentualnie pedagodzy specjalni.
Doświadczenie w pracy z osobami z ZA jest bardzo potrzebne, ponieważ terapeuci mają
za zadanie współpracować z resztą zespołu, przede wszystkim z trenerami IT i prac
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biurowych, asystentami, przyszłymi stażodawcami i pracodawcami, w celu wymiany
doświadczeń na temat beneficjentów, konsultacji dotyczących trudności w relacjach
społecznych oraz sposobów radzenia sobie z nimi, a także omawiania mocnych stron i
wspierania potencjału osób z ZA. Najczęściej jedynie terapeuci mają w tej grupie wiedzę
na temat zespołu Aspergera. Ze względu na charakter zajęć TUS konieczne jest, aby
prowadziły je dwie osoby jednocześnie: psycholog i terapeuta.
Zadaniem psychologa jest prowadzenie zajęć, omawianie aktualnych treści i
prowadzenie tzw. „rundek”, czyli rytuału powitalnego, który polega na tym, że wszyscy
uczestnicy dzielą się wydarzeniami z ostatnich dni oraz oceniają swój nastrój i gotowość
do pracy. Rolą psychologa podczas rundek jest moderowanie procesu dzielenia się przez
uczestników ich własnymi doświadczeniami z resztą grupy.
Rolą drugiego terapeuty jest obserwowanie poszczególnych osób i reagowanie, kiedy
mają trudność z wykonaniem zadania lub nie radzą sobie z własnymi emocjami.
Terapeuta może pomóc poprzez dodatkowe pytania, indywidualne wyjaśnienie, czy też
wspólne wykonanie zadania. Kiedy dane ćwiczenie wykonywane jest w parach, a grupa
liczy nieparzystą liczbę osób, terapeuta może pracować w parze z poszczególnymi
uczestnikami. Jeśli w składzie grupy znajdują się osoby gwałtownie reagujące na stres i
przejawiające zachowania trudne, wskazana jest praca z dodatkową osobą
wspomagającą (poza psychologiem i terapeutą).
Założenia organizacyjne i rodzaje oddziaływań
W Modelu wsparcia dla osób z zespołem Aspergera zaplanowano cztery rodzaje
oddziaływań psychologicznych. Są to:
1) TUS – grupowy trening umiejętności społecznych potrzebnych w pracy (1x w
tygodniu/2h/9 miesięcy)
2) Zajęcia indywidualne z psychologiem (1x w miesiącu/2h lub 2x w miesiącu/1h, w
zależności od potrzeb)
3) Wsparcie dla rodzin osób z ZA (3 spotkania grupowe z rodzicami uczestników
Programu, spotkania indywidualne w zależności od potrzeb)
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4) Opracowanie dokumentu: Ocena kompetencji, Profil kompetencji, IPD
Ad 1) TUS – grupowy trening umiejętności społecznych potrzebnych w pracy
Cele treningu umiejętności społecznych potrzebnych w pracy są następujące:
rozpoznanie problemów w zakresie umiejętności społecznych u uczestników
treningu (rozpoznania tego dokonuje się na początku Programu w czasie
diagnozy funkcjonalnej oraz w trakcie jego trwania, na podstawie obserwacji
uczestników w trakcie treningów, przerw, spontanicznych kontaktów z innymi
ludźmi oraz na podstawie realizowanych ćwiczeń),
uświadomienie sobie przez uczestników własnych ograniczeń w repertuarze
zachowań społecznych, z jakiego korzystają na co dzień,
pobudzenie motywacji do poszerzania repertuaru pożądanych zachowań,
zmiana dotychczasowych zachowań na bardziej adekwatne w środowisku pracy i
innych sytuacjach społecznych,
trening umiejętności organizacyjnych i społecznych koniecznych do skutecznego
pełnienia funkcji społecznych, wymaganych w środowisku pracy,
przenoszenie nowo nabytych umiejętności na sytuacje codzienne.
Ad 2) Zajęcia indywidualne z psychologiem
W Modelu zaplanowano cykl zajęć indywidualnych z każdym z beneficjentów. Zajęcia te
odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od potrzeb i trwają do 2 godzin.
Cele zajęć indywidualnych są następujące:
omawianie aktualnych problemów zgłaszanych przez osobę z ZA (dotyczących
życia osobistego, sytuacji na zajęciach, relacji z trenerami i innymi uczestnikami
Programu),
informacja zwrotna dla beneficjenta na temat jego uczestnictwa w treningu TUS,
IT i biurowym (raz w miesiącu trener grupowy, trener IT, trener prac biurowych,
jak i sama osoba z autyzmem wypełniają arkusz Oceny kompetencji, na
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podstawie którego stworzony zostaje Profil kompetencji, który następnie
omawiany jest z beneficjentem podczas zajęć indywidualnych),
wspólne ustalenie celów rozwojowych na kolejny miesiąc (ważnym założeniem
jest skoncentrowanie się w Profilu kompetencji na różnicach w ocenie trenera i
samoocenie osoby z ZA, a także na kompetencjach, w zakresie których beneficjent
ma duże deficyty. Na tej podstawie oraz na podstawie zidentyfikowanych
trudności pojawiających się na zajęciach grupowych, czy też dodatkowych
problemów zgłaszanych przez uczestnika, ustala się z nim tzw. Indywidualny
Plan Działania (IPD), tj. cele do pracy na najbliższy miesiąc oraz strategie, które
można wykorzystać w sytuacjach trudnych),
wzmocnienie umiejętności nabywanych przez uczestników podczas zajęć
grupowych,
wsparcie dla uczestników związane z trudnościami życia codziennego.
Ad 3) Wsparcie dla rodzin osób z ZA
W Modelu wsparcia dla osób z zespołem Aspergera zaplanowano trzy spotkania
grupowe z rodzicami uczestników.
Pierwsze spotkanie powinno się odbyć po procesie rekrutacji. Ma ono służyć omówieniu
założeń organizacyjnych Programu (czas trwania, rodzaje wsparcia, dni i godziny zajęć,
cele Programu, osoby do kontaktu z rodzicami, oczekiwania w stosunku do rodziców,
szczególnie mniej samodzielnych osób np. punktualne stawianie się na zajęciach,
nieopuszczanie zajęć). Kolejnym celem tego spotkania jest poznanie oczekiwań
rodziców, ich potrzeb oraz obaw wiążących się z uczestnictwem w Programie. Spotkanie
służy również wstępnemu ustaleniu trybu przyszłych kontaktów.
Kolejne spotkanie powinno się odbyć po kilku miesiącach treningu (omówienie
przerobionych zagadnień, zaprezentowanie wstępnych wniosków, podzielenie się z
rodzicami doświadczeniami trenerów na temat uczestnictwa osób z ZA w Programie,
poznanie opinii i sugestii rodziców, przedstawienie planów na kolejne miesiące,
omówienie ewentualnych zmian organizacyjnych).
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Ostatnie spotkanie, które następuje na koniec treningu, ma służyć podsumowaniu całego
procesu testowania, przekazaniu wniosków i zaleceń na przyszłość.
W razie specjalnych potrzeb (pogorszenie się stanu zdrowia osoby z ZA, zdarzenia
losowe wpływające na funkcjonowanie kandydata i całej rodziny, zachowania trudne
itp.) istnieje możliwość indywidualnych spotkań członków rodziny beneficjenta z
psychologiem.
Dodatkowe cele wsparcia dla rodzin osób z ZA są następujące:
przekazywanie informacji o postępach i trudnościach uczestników w ramach
Programu,
wsparcie rodzin w zakresie rozwiązywania trudności związanych z dorosłymi
dziećmi z ZA, na podstawie zebranych informacji o funkcjonowaniu uczestników
w ich środowisku rodzinnym,
wsparcie rodzin w zakresie planowania ewentualnej dalszej diagnostyki/terapii
dla uczestników Programu.
Ad 4) Ocena kompetencji, Profil kompetencji, IPD
Arkusz Oceny Kompetencji jest narzędziem wypełnianym nie tylko w czasie rekrutacji,
ale również, w zmodyfikowanej formie, po każdym miesiącu treningów. Dokument
powinien składać się z 3 części i zawierać Ocenę Kompetencji oraz tworzone na jej
podstawie: Profil Kompetencji i Indywidualny Plan Działania (IPD). Od momentu
rozpoczęcia etapu testowania Arkusz Oceny Kompetencji powinien być tak
skonstruowany, aby wypełniać go mogli wszyscy trenerzy (trenerzy TUS, trener IT,
trener prac biurowych) oraz sama osoba z ZA. Dzięki temu będzie można zauważyć
różnice w funkcjonowaniu uczestników na poszczególnych zajęciach oraz ich
umiejętność postrzegania i oceny swojej osoby. Podsumowanie wypełnianego co
miesiąc arkusza oceny zawiera Indywidualny Plan Działania, tj. zadania mające na celu
ćwiczenie wymaganych umiejętności. Wyniki Arkusza Oceny są omawiane przez
terapeutę z uczestnikami podczas zajęć indywidualnych.
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Zagadnienia omawiane podczas TUS
Koncepcja treningu i zakres omawianych zagadnień opracowane zostały na podstawie
wieloletnich doświadczeń zespołu Fundacji SYNAPSIS w prowadzeniu terapii
indywidualnej i grupowej dla osób ze spektrum autyzmu, ogólnych zasad prowadzenia
grup terapeutycznych oraz Treningu Umiejętności Społecznych wg Goldsteina. Dobór
treści związanych z aktywizacją zawodową osób z ZA zaczerpnięty został w dużej
mierze z książek: „Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praktyczne materiały dla szkół” V. Lundine i C.
Smith oraz „Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera. Poradnik praktyczny” opracowany
przez The National Autistic Society i wydany przez Fundację SYNAPSIS w języku
polskim.
Cykl zajęć obejmuje kilka podstawowych zagadnień:
1. Poznawanie się, integracja grupy czyli ustalanie norm i zasad, zawieranie
kontraktu, przedstawianie się (zajęcia nr 1)
2. Samoświadomość czyli jaki jestem: cele, wartości, plany, zainteresowania, mocne
i słabe strony, wiedza o zawodach (zajęcia nr 2 – 8)
3. Niepełnosprawność, a w tym: autyzm/zespół Aspergera, orzeczenie o
niepełnosprawności, wybór zawodu, przeciwwskazania do wykonywania
zawodu (zajęcia nr 9 – 13)
4. Umiejętności życiowe i zarządzanie sobą: samodzielność, higiena, zarządzanie
czasem, planowanie, organizacja (zajęcia nr 14 – 17)
5. Komunikacja i zasady panujące w środowisku pracy: typy relacji w pracy,
komunikacja z pracodawcą, ze współpracownikami, tematy rozmów poruszane w
pracy, oczekiwania pracodawcy i pracownika itp. (zajęcia nr 18 – 27)
6. Zarządzanie emocjami: rozpoznawanie emocji, techniki relaksacji, podejmowanie
decyzji, asertywność, radzenie sobie ze stresem i wyzwaniami itp. (zajęcia nr 28 –
34)
7. Zakończenie, podsumowanie cyklu zajęć (zajęcia nr 35)
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Struktura zajęć TUS
Każde z zagadnień zaplanowanych w Modelu rozłożone jest na 3 – 5 tygodni. Zajęcia
trwają po 2 godziny i odbywają się według określonej struktury, czyli pewne elementy
są powtarzalne. Należą do nich:
powitanie,
omówienie wydarzeń z ostatniego tygodnia oraz informacja o nastroju,
przypomnienie tematów ostatnich zajęć,
przypomnienie zasad według których pracujemy,
wykonywanie ćwiczeń,
podsumowanie omawianych treści,
pożegnanie.
Metody pracy
Ze względu na to, że w treningu grupowym rozwijane są różnorodne umiejętności,
stosuje się w nim różne formy i techniki pracy, między innymi:
rytuały

powitalne,

tzw.

„rundki”,

pomagające

wszystkim

uczestnikom

zwerbalizować swoje odczucia, kolejno podzielić się swoim nastrojem i
wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnim czasie,
praca w parach, w podgrupach,
„burza mózgów” aktywizująca całą grupę i wyzwalająca jej twórczy potencjał,
praca indywidualna – wypełnianie kart pracy,
kwestionariusze psychologiczne (kwestionariusz zainteresowań, samooceny,
umiejętności społecznych, AQ Barona-Cohena),
gry i zabawy psychologiczne.
Przykładowe scenariusze zajęć
Poniżej znajdują się przykładowe scenariusze zajęć TUS. Zostały wybrane w taki sposób,
aby zaprezentować po jednym z zagadnień z każdego cyklu tematycznego, tj.:
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samoświadomość, niepełnosprawność, umiejętności życiowe i zarządzanie sobą,
komunikacja i zasady panujące w środowisku pracy oraz zarządzanie emocjami.

Scenariusz 1:
Zajęcia nr 8 (z cyklu: Samoświadomość)
Celem zajęć jest osiągnięcie przez uczestników następujących umiejętności:
- znajomość definicji wartości
- umiejętność określenia swoich wartości i ich hierarchii
- umiejętność określenia, jaki cel spełniają wartości w ich życiu
Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Rundka.
3. Przypomnienie tematu ostatnich zajęć – moje cele.
4. Zadanie dla grupy: „Co to jest przedmiot pożądania, coś upragnionego przez człowieka,
cel jego zabiegów”? O czym będą dzisiejsze zajęcia? – burza mózgów.
5. Karta pracy: Moje wartości.
Karta, na której wypisane są różne wartości, zarówno materialne, jak i duchowe np.
markowe ubrania, samochód, telefon, wygląd zewnętrzny, wolność, miłość, rodzina,
wykształcenie, zdrowie, praca itp. Uczestnicy zakreślają te wartości, które uznają za
najważniejsze.
6. Zadanie dla grupy: Zapisanie wybranych wartości na karteczkach samoprzylepnych,
przyklejenie ich na tablicy i uporządkowanie według kategorii (materialne,
niematerialne, inne).
Każdy z uczestników zapisuje swoje wartości na osobnych karteczkach, następnie przykleja
je na tablicy. Kiedy już wszystkie wartości umieszczone są na tablicy, uczestnicy wspólnie
porządkują je według kategorii: materialne, niematerialne.
7. Karta pracy: System wartości.
Uczestnicy grupy zapisują swoje wartości według stopnia ważności.
8. Praca w parach: omówienie własnego sytemu wartości.
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Uczestnicy dobierają się w pary i wzajemnie opowiadają sobie o własnym systemie
wartości. Następnie na forum opowiadają o tym, co usłyszeli od partnera.
9. Zadanie dla grupy: „Co nam dają wartości?” – burza mózgów, zapisywanie pomysłów na
flipcharcie.
10. Podsumowanie zajęć.
11. Pożegnanie.

Scenariusz 2:
Zajęcia nr 9 (z cyklu: Niepełnosprawność)
Celem zajęć jest osiągnięcie przez uczestników następujących umiejętności:
- znajomość definicji pojęć: niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna
- umiejętność wymienienia i rozpoznania podstawowych rodzajów niepełnosprawności
- umiejętność wskazania podstawowych problemów (barier), z jakimi borykają się osoby
niepełnosprawne
Przebieg spotkania:

1. Powitanie.
2. Rundka.
3. Podsumowanie poprzedniego cyklu zajęć. Omówienie celów i tematów realizowanych w
kolejnym cyklu (Niepełnosprawność, zaburzenia ze spektrum autyzmu).
Prowadzący zajęcia rozmawia z grupą na temat ostatniego cyklu zajęć, zadaje pytania
dotyczące przerabianych tematów, opowiada, jakie treści będą omawiane w nowym cyklu:
Niepełnosprawność i zaburzenia ze spektrum autyzmu.

4. Zadanie dla 4 uczestników:
Jedna osoba zatyka mocno uszy palcami wskazującymi i próbuje usłyszeć hasła,
które szeptem podają jej koledzy (hasło "sprawność słuchowa"). Osoby stoją z
tyłu, z boku i z przodu osoby zgadującej. Osoba, która stoi z przodu stara się
mówić wolno i wyraźnie, tak aby zgadujący mógł odczytać hasło z ruchów warg.
Jeśli je odgadnie, zapisuje na tablicy.
Druga osoba ma za zadanie, nie używając rąk, zapisać na tablicy hasło
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"sprawność fizyczna".
Kolejna osoba z zasłoniętymi oczami, dotykając jedynie twarzy i głowy próbuje
rozpoznać, kto z grupy przed nią stoi. Jeśli odgadnie, zapisuje na tablicy hasło
"sprawność wzrokowa".
Ostatnia osoba ma za zadanie ułożyć z rozsypanych liter 2-wyrazowe hasło
"sprawność intelektualna".

5. Zadanie dla grupy: Co to jest niepełnosprawność społeczna? – dyskusja.
Po zapisaniu na tablicy różnych rodzajów niepełnosprawności, prowadzący zadaje pytanie
o mniej znany rodzaj niepełnosprawności – niepełnosprawność społeczną. Uczestnicy
podają skojarzenia związane z tym pojęciem. Prowadzący informuje grupę, że w taki
sposób określa się zaburzenia ze spektrum autyzmu.

6. Zadanie dla dwóch podgrup: Stworzenie definicji niepełnosprawności.
Uczestnicy dzielą się na 2 grupy. Otrzymują po jednym flipcharcie i wspólnie próbują
stworzyć definicję pojęcia: niepełnosprawność.

7. Zadanie dla grupy: Próba wspólnego określenia, na podstawie sworzonych definicji, kim
jest osoba niepełnosprawna – dyskusja i zapisywanie na tablicy.
(Osoba niepełnosprawna – osoba o niepełnej sprawności jednego lub kilku zmysłów (np.
wzroku, słuchu), fizycznej (np. narządu ruchu), intelektualnej (np. zespół Downa) lub
społecznej (zaburzenia ze spektrum autyzmu), lecz o równych prawach i obowiązkach w
życiu społecznym).

8. Zadanie w parach: Wypisanie wszystkich barier, jakie stoją przed osobą
niepełnosprawną (np.: marginalizacja, brak akceptacji, mity i stereotypy, lęk przed
kontaktem, trudności w porozumiewaniu się), następnie naklejenie karteczek na
flipchart z definicją niepełnosprawności.

9. Zadanie dla grupy: „Czy należy budować świat bez barier i dlaczego?” – dyskusja.
10. Karta pracy: Niepełnosprawność.
Karta, na której wypisane są niedokończone zdania na temat osób niepełnosprawnych,
kontaktu z nimi, przyjaźni, trudności jakie mają. Uczestnicy kończą zdania własnymi
refleksjami na ten temat.

11. Podsumowanie zajęć.
12. Pożegnanie.
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Scenariusz 3:
Zajęcia nr 15 (z cyklu: Umiejętności życiowe i zarządzanie sobą)
Celem zajęć jest osiągnięcie przez uczestników następujących umiejętności:
- znajomość strategii gospodarowania czasem
- umiejętność zaplanowania celu na najbliższy tydzień
- wiedza, jakie czynności należy wykonać, aby zrealizować dany cel
Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Rundka.
3. Przypomnienie tematu ostatnich zajęć.
4. Sprawdzenie realizacji celów określonych na poprzednich zajęciach. Omówienie, jakie
cele udało się zrealizować – rundka.
5. Zadanie dla dwóch podgrup: Planowanie, wyznaczanie kroków.
Zaplanujcie tygodniowe wakacje w Zakopanem.
Zaplanujcie zapisanie się na roczny kurs języka angielskiego.
Jedna grupa omawia kroki, które trzeba wykonać w celu zorganizowania wyjazdu na
wakacje, druga zajmuje się uczestnictwem w kursie językowym.
6. Omówienie zadania przez każdą z grup.
7. Karta pracy: Strategie gospodarowania czasem.
Uczestnicy zajęć otrzymują kartę z wypisanymi strategiami gospodarowania czasem, np.
prowadzenie kalendarza, ustalanie priorytetów, rozdzielanie większych zadań na etapy,
planowanie czasu wolnego itp. Każdy z uczestników czyta jedną propozycję i stara się ją
wyjaśnić. Następnie grupa zastanawia się nad innymi sposobami zagospodarowania czasu
wolnego.
8. Karta pracy: Cel, który chcę zrealizować w tym tygodniu.
Każdy z uczestników otrzymuje kartę, na której zapisuje swój cel oraz kroki, które należy
wykonać, aby go zrealizować oraz daty rozpoczęcia i ostatecznej realizacji.
9. Praca w parach: Omówienie Karty pracy: Cel, który chcę zrealizować w tym tygodniu.
Uczestnicy zadają sobie wzajemnie pytania dotyczące wyznaczonego celu:
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- czy wiesz, co chcesz osiągnąć? czy twój cel jest jasno określony?
- czy cel jest możliwy do zrealizowania?
- jakie kroki powinieneś podjąć, aby go osiągnąć?
- kiedy zaczynasz jego realizację?
- kiedy przewidujesz koniec?
- czy uda ci się zrealizować go w tym tygodniu?
- co może ci pomóc w realizacji celu (twoje umiejętności, inni ludzie itp.)?
10. Podsumowanie zajęć.
11. Pożegnanie.

Scenariusz 4:
Zajęcia nr 23 (z cyklu: Komunikacja i zasady panujące w środowisku pracy)
Celem zajęć jest osiągnięcie przez uczestników następujących umiejętności:
- znajomość zasad związanych z utrzymywaniem kontaktów w pracy (powitanie, przechodzenie
na „ty”, inicjowanie i podtrzymywanie rozmowy)
- umiejętność dokonania oceny, jakie tematy mogą, a jakich nie powinni podejmować ze
współpracownikami
- umiejętność wymienienia podstawowych zasad prowadzenia rozmowy w pracy
Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Rundka.
3. Rodzaje relacji społecznych w pracy – dyskusja (relacje z szefem, ze współpracownikami,
z bliższymi znajomymi).
4. Ustalenie zasad panujących w pracy – miniwykład (powitanie, przechodzenie na „ty”).
PRZECHODZENIE NA „TY”
Propozycję przejścia na „ty” składa starszy –młodszemu, kobieta – mężczyźnie, przełożony
– podwładnemu, starszy pracownik – młodszemu pracownikowi. Zanim zaproponuje się
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przejście na „ty” należy się zastanowić, czy na pewno tego chcemy, czy dzieje się to w
potrzebie chwili i czy następnego dnia nie będziemy żałować tej decyzji.
POWITANIE
Mężczyzna kłania się kobiecie, młodszy – starszemu, pracownik – przełożonemu, idący –
stojącemu, jadący samochodem – idącemu pieszo, jedna osoba – grupie, idący schodami w
górę – schodzącemu w dół, idący szybciej – idącemu wolniej, wchodzący – obecnym w
pomieszczeniu. Przy powitaniu, pierwsza wyciąga dłoń kobieta do mężczyzny, starsza
osoba do młodszej.
5. W jakich sytuacjach podejmujemy rozmowę w pracy – dyskusja (w czasie omawiania
zadań, w czasie przerwy, w czasie drogi do pracy itp.).
6. Praca w 3 podgrupach: wymyślcie po 5 tematów do rozmowy: z szefem, którego
spotkaliście w drodze do pracy, z innym pracownikiem w czasie przerwy na kawę, z
kolegą w szatni.
7. Praca w 3 podgrupach: wybierzcie jeden z tematów i odegrajcie scenkę.
8. Omówienie ćwiczenia, ze zwróceniem uwagi na:
- komunikację niewerbalną,
- przestrzeganie zasad uważnego słuchania,
- umiejętności komunikacyjne – inicjowanie i podtrzymywanie rozmowy.
9. Zadanie dla grupy: „O czym nie powinniśmy rozmawiać w pracy?” – burza mózgów,
wypisanie na flipcharcie.
10. Karta pracy: Jak umiejętnie prowadzić rozmowę w pracy? (zasady dotyczące tzw. small
talk)
11. Podsumowanie zajęć.
12. Pożegnanie.

Scenariusz 5:
Zajęcia nr 28 (z cyklu: Zarządzanie emocjami)
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Celem zajęć jest osiągnięcie przez uczestników następujących umiejętności:
- umiejętność nazwania różnych emocji, których doświadczają ludzie
- umiejętność opisania emocji, jakich ludzie doświadczają w różnych sytuacjach
- zrozumienie, jak rozpoznanie emocji wpływa na pozytywne relacje pomiędzy ludźmi
Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Rundka.
3. Podsumowanie ostatniego cyklu zajęć (Komunikacja). Omówienie kolejnego, ostatniego
cyklu zajęć (Zarządzanie emocjami).
4. Zadanie dla grupy: „Jakie znacie emocje”? – burza mózgów, zapisywanie propozycji
grupy na flipcharcie.
5. Karta pracy: Zdania do uzupełnienia.
Karta, na której zapisane są niedokończone zdania na temat emocji, np.: czułem wielką radość
kiedy..., byłem zaskoczony kiedy... Zadaniem uczestników jest przypomnienie sobie sytuacji ze
swojego życia, w których odczuwali wymienione emocje oraz zapisanie ich w formie
dokończenia zdań, a następnie przedstawienie swoich kart na forum grupy.
6. Zadanie dla grupy: Czytanie krótkiego opowiadania i nazywanie uczuć bohatera.
Opowiadanie jest skonstruowane w taki sposób, aby po każdym zdaniu można było
wywnioskować, jak dana sytuacja wpłynęła na bohatera i co w związku z tym może on
odczuwać, np.: będąc już na lotnisku, dowiedział się, że jego wymarzony lot do Madrytu na
rozgrywki piłki nożnej został odwołany (pauza: „Jak mógł się czuć bohater”?). Zadanie służy
pokazaniu uczestnikom, jak wielu uczuć może doświadczać człowiek w ciągu jednego dnia.
7. Karta pracy: Tabela uczuć
Uczestnicy otrzymują do wypełniania tabelę, w której wymienione są różne emocje. Ich
zadaniem jest zaznaczenie, jak często je czują i jak często je pokazują.
8. Zadanie dla grupy: „Gdzie mieszkają emocje”?
Każdy z uczestników innym kolorem flamastra zaznacza na dużym schemacie rysunku
człowieka, gdzie (miejsce w ciele) odczuwa uczucia: radości, smutku, złości i wstydu, gdy ich
doświadcza. Pytania do ćwiczenia:
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- jakie są korzyści z umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich uczuć?
- jak, twoim zdaniem, zmienią się twoje relacje z innymi, jeżeli będziesz umieć rozpoznawać i
nazywać swoje uczucia oraz mówić o nich?
- czy mówiąc o swoich uczuciach warto też mówić o swoich potrzebach?
9. Podsumowanie zajęć.
10. Pożegnanie.

Superwizje
Zaleca się, aby w trakcie realizacji Programu psycholog i terapeuta uczestniczyli w
spotkaniach superwizyjnych. Superwizje powinny być prowadzone przez psychologa
posiadającego doświadczenie w pracy z osobami z ZA, nieuczestniczącego bezpośrednio
w realizacji treningu umiejętności społecznych w ramach Programu.
Cele superwizji obejmują:
konsultację bloków programu treningu umiejętności społecznych,
konsultację scenariuszy poszczególnych zajęć,
konsultację trudności występujących w realizacji przyjętego programu zajęć,
konsultację indywidualnych trudności uczestników Programu,
konsultację trudności beneficjentów związanych z realizacją programu zajęć.
Superwizje powinny się odbywać w cyklu dwutygodniowym, przy czym na każde ze
spotkań należy przeznaczyć 2 godziny zegarowe. Powinny w nich uczestniczyć
wszystkie osoby prowadzące lub współprowadzące trening umiejętności społecznych.
W superwizjach może uczestniczyć również doradca ds. zatrudnienia, w celu
skonsultowania z psychologiem scenariuszy prowadzonych przez niego zajęć, tak aby je
optymalnie dostosować do potrzeb osób z ZA.
Zebrania kadry wspierającej
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W celu zapewnienia dobrej komunikacji pomiędzy osobami pracującymi bezpośrednio z
uczestnikami Programu, w Modelu zaplanowano cotygodniowe zebrania kadry
wspierającej. Powinny w nich uczestniczyć wszystkie osoby, które zapewniają wsparcie
beneficjentom podczas zajęć indywidualnych i grupowych, tj. trenerzy IT i prac
biurowych, psycholog, terapeuta, doradca ds. zatrudnienia oraz asystenci osób z ZA.
Wskazane jest, aby w zebraniach uczestniczył również koordynator Programu.
Spotkania kadry powinny się odbywać raz w tygodniu i należy na nie przeznaczyć
każdorazowo 1 godzinę zegarową.
Podczas zebrań kadra wspierająca powinna przekazywać sobie nawzajem informacje na
temat poszczególnych uczestników zajęć. Następnie powinna wspólnie wypracowywać
rozwiązania, które należy konsekwentnie stosować w przypadku pojawiających się
problemów: trudnych zachowań, spóźnień, częstych nieobecności, etc. Wkazane jest, aby
terapeuci udzielali reszcie kadry wskazówek, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami
uczestników zajęć czy ich problemami z koncentracją uwagi oraz podpowiadali, jakiego
wsparcia należy udzielić osobie z ZA w sytuacji niepowodzenia.
Informacje dotyczące zachowania beneficjentów i ich interakcji z innymi uczestnikami
zajęć, uzyskane podczas zebrań od trenerów, asystentów i doradcy ds. zatrudnienia,
terapeuci powinni omawiać z uczestnikami Programu podczas zajęć indywidualnych.
Wskazane jest, aby psycholog i terapeuta brali te informacje pod uwagę przy ustalaniu z
osobami z ZA nowych celów krótko i długoterminowych na każdy kolejny miesiąc, a
następnie zapisywali te cele w ich IPD5.
Trenerzy IT i prac biurowych powinni informować resztę kadry o postępach czynionych
przez beneficjentów osoby z ZA w trakcie treningów. Kompetencje zawodowe
uczestników szkoleń powinien znać przede wszystkim doradca ds. zatrudnienia,
ponieważ będzie potrzebował tych informacji w kontaktach z potencjalnymi
stażodawcami, m.in. w celu optymalnego doboru staży i kandydatów na staże.

Mowa o IPD wypełnianym co miesiąc od momentu rozpoczęcia Programu (trzecia część 3-częściowego
dokumentu: Ocena kompetencji. Profil kompetencji. IPD)
5
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Ponadto, zebrania kadry wspierającej stanowią okazję do wspólnego opracowania przez
trenerów, terapeutów i doradcę ds. zatrudnienia Profili osobistych kandydata dla
wszystkich uczestników Programu, a także do omawiania kwestii organizacyjnych.
Monitoring wsparcia terapeutycznego
Monitoring wsparcia terapeutycznego odbywa się na podstawie oceny kompetencji osób
z ZA. Co miesiąc trenerzy prowadzący zajęcia wypełniają arkusz Oceny kompetencji6 dla
każdego uczestnika, m.in. na podstawie obserwacji jego zachowania. Uczestnik
Programu

ocenia

również

swoje

kompetencje

samodzielnie.

Wyniki

oceny

podsumowane w Profilu kompetencji są następnie omawiane z beneficjentami i służą do
monitoringu postępów danej osoby. Na podstawie Profilu kompetencji formułowane są
cele krótko i długoterminowe dla danej osoby (IPD), które są następnie omawiane
podczas zajęć indywidualnych z psychologiem.
W czasie monitoringu wsparcia terapeutycznego warto wziąć pod uwagę następujące
wskaźniki, które mogą być mierzone za pomocą narzędzi stosowanych podczas zajęć
TUS oraz dokumentów stosowanych na etapie rekrutacji:
przygotowanie do podjęcia pracy przez daną osobę – ten miernik może być
zbadany poprzez arkusz Oceny kompetencji – narzędzie służące do oceny
różnych aspektów wykonywanej pracy oraz zachowania podczas pracy (m.in.
jakości wykonywanej pracy, samodzielności, tempa, współpracy z innymi,
dyscypliny, etc.) przez osobę prowadzącą zajęcia (trenera IT, trenera zajęć
biurowych, psychologa prowadzącego trening umiejętności społecznych). Profil
kompetencji może być narzędziem systematycznego monitoringu postępów
danej osoby (np. co miesiąc lub co kwartał) albo pomiar może być dokonany
dwukrotnie – po rozpoczęciu zajęć oraz na ostatnich zajęciach;
gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania oraz
podjęcia pracy – tutaj można wykorzystać informacje zbierane podczas
rekrutacji na zajęcia: Ankietę zgłoszeniową i Wywiad rekrutacyjny z kandydatem.

6

Pierwsza część 3-częściowego dokumentu: Ocena kompetencji. Profil kompetencji. IPD
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W ankiecie i wywiadzie znajdują się m.in. informacje o motywacji kandydata do
podjęcia pracy, dotychczasowe doświadczenia dotyczące szukania pracy,
przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, informacje o tym, czy obecnie
kandydat się uczy. Po zakończeniu Programu należy powtórzyć część wywiadu i
ankiety dot. gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania
pracy, rozbudowując te narzędzia o dodatkowe pytania dotyczące np. motywacji
do podjęcia dalszej nauki, motywacji do szukania pracy, działań wykonanych w
kierunku znalezienia pracy lub podjęcia nauki.
poziom

wiedzy

danej

osoby

odnośnie

własnych

możliwości

jako

pracownika – ten wskaźnik może być mierzony poprzez test zainteresowań
zawodowych. Pierwszy pomiar powinien odbyć się na pierwszych zajęciach (np.
na zajęciach z doradcą zawodowym lub zajęciach TUS) a drugi pomiar – na
ostatnich zajęciach. Porównanie wyników testów da odpowiedź na pytanie, czy w
trakcie zajęć zwiększył się poziom wiedzy uczestnika nt. własnych możliwości i
kompetencji w kontekście wymagań rynku pracy. Poziom wiedzy nt. własnych
możliwości można również zbadać poprzez wykorzystanie danych z wywiadu
przeprowadzanego z kandydatem podczas rekrutacji na zajęcia. Pytania o
umiejętności i ograniczenia danej osoby oraz zawód, jaki chciałaby wykonywać
należy powtórzyć po zakończeniu uczestnictwa w Programie. Po ostatnich
zajęciach można przeprowadzić wywiad z każdą osobą i jednocześnie zadać
pytania związane ze wskaźnikiem gotowości do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i poszukiwania oraz podjęcia pracy.
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III.

SZKOLENIA Z ZAKRESU IT I PRAC BIUROWYCH

Katarzyna Matynia, Ewelina Wildner
Kadra
Kluczowym elementem Modelu aktywizacji społecznej i zawodowej jest wsparcie w
formie dwóch rodzajów szkoleń zawodowych dla osób z ZA. Pierwszym z nich jest
szkolenie z zakresu IT, którego celem jest rozwinięcie umiejętności pracy przy
komputerze i obsługi określonego oprogramowania, drugie to trening umiejętności
biurowych. Taki zakres tematyczny szkoleń został przyjęty na podstawie umiejętności
zawodowych najczęściej wykorzystywanych przez osoby z ZA, które podjęły pracę w
innych krajach UE. Ze względu na te pozytywne doświadczenia włączono je do
niniejszego

Modelu.

Do

realizowania

wspomnianych

szkoleń

niezbędne

jest

zatrudnienie następujących pracowników:
Trenera IT
Trenera prac biurowych
Asystentów osób z ZA
Do zadań trenerów IT i prac biurowych należą:
przeprowadzenie testów poziomujących umiejętności komputerowe osób z ZA
podczas etapu rekrutacji (trener IT),
przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu pracy
biurowej osób z ZA podczas etapu rekrutacji (trener prac biurowych),
przeprowadzenie testów oceniających zdolności techniczne i umiejętności
prostego programowania osób z ZA podczas etapu rekrutacji (trener IT),
podział uczestników na grupy na podstawie wyników przeprowadzonych testów,
opracowanie programów zajęć IT i biurowych,
przygotowanie zajęć (pomoce do zajęć, strukturalizacja czasu i przestrzeni,
opracowanie poszczególnych tematów w formie prezentacji),
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przeprowadzenie cyklu zajęć grupowych z zakresu IT i prac biurowych,
prowadzenie

dodatkowych

zajęć

indywidualnych

z

zakresu

IT

(zajęć

wyrównawczych i/lub zajęć na poziomie rozszerzonym), jeśli zajdzie taka
potrzeba,
przydzielanie dodatkowych zadań osobom z ZA (prace domowe),
przeprowadzanie sprawdzianów po przerobieniu większych partii materiału, w
celu weryfikacji i utrwalenia szkolonych umiejętności (w razie potrzeby
powtórka części materiału na zajęciach grupowych IT),
wypełnianie raz w miesiącu Oceny kompetencji i Profili kompetencji dla
wszystkich uczestników zajęć,
uczestniczenie w cotygodniowych zebraniach kadry wspierającej,
ścisła współpraca z doradcą ds. zatrudnienia w zakresie przepływu informacji nt.
uczestników

Programu,

niezbędnych

dla

potencjalnych

pracodawców

(omawianie kompetencji zawodowych i postępów czynionych przez uczestników
zajęć IT i biurowych w celu optymalnego dopasowania staży).
Do obowiązków asystentów osób z ZA należą:
uczestniczenie we wszystkich zajęciach prowadzonych przez trenerów IT i prac
biurowych,
wnikliwa obserwacja uczestników szkoleń pod kątem potrzebnego im wsparcia,
udzielanie indywidualnej pomocy osobom nieradzącym sobie z przerabianymi
treściami,
interwencja w sytuacjach trudnych np. wyjście z sali z osobą, która nie jest w
stanie pracować w danym momencie lub nie jest w stanie kontrolować swoich
emocji, zapewnienie jej poczucia bezpieczeństwa, omówienie z nią trudnej
sytuacji, powrót na zajęcia,
pomoc trenerom w wypełnianiu raz w miesiącu Oceny kompetencji i Profili
Kompetencji,
uczestniczenie w cotygodniowych zebraniach kadry wspierającej,
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wspieranie uczestników podczas staży7.
Założenia organizacyjne
Niniejszy Model zakłada przygotowanie wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i
zespołem Aspergera pod kątem wykonywania prac z zakresu IT oraz prac biurowych.
Osoby z ZA wydają się być szczególnie predysponowane do tego typu zadań, m.in. ze
względu na ich dbałość o szczegóły i umiejętność koncentracji podczas rutynowych
zajęć i procedur. Jak pokazują doświadczenia duńskiej firmy Specialisterne 8 (zajmującej
się testowaniem oprogramowania dla takich firm, jak Microsoft czy Siemens), gdzie aż
75% pracowników posiada diagnozę zespołu Aspergera, praca wykonywana przez
osoby z ZA może być nie tylko ceniona na otwartym rynku, ale również dobrze płatna.
Trenerzy IT i prac biurowych powinni być zaangażowani w pracę z kandydatami do
Programu już na etapie rekrutacji, ponieważ będą odpowiedzialni za przeprowadzenie
testów sprawdzających ich wiedzę teoretyczną (test wyboru będący częścią testu
poziomującego umiejętności komputerowe, test sprawdzający wiedzę z zakresu pracy
biurowej) oraz umiejętności praktyczne (test oceniający zdolności techniczne i
umiejętności prostego programowania, szereg ćwiczeń z obsługi oprogramowania MS
Office: Word, Excel i PowerPoint).
Po przeprowadzeniu testów trener IT i prac biurowych powinni przeanalizować
dokumentację i dokonać przydziału beneficjentów do grup szkoleniowych. Należy
stworzyć 3 w miarę jednolite pod kątem umiejętności uczestników grupy IT i 3 grupy
biurowe9. Przyjmując, że wsparciem objętych zostanie 15 osób, każda grupa powinna
liczyć po 5 osób. Trener IT powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć na
różnych poziomach zaawansowania, co może się wiązać z koniecznością opracowania
dwóch różnych programów zajęć: dla grupy początkującej i zaawansowanej.
Obowiązki asystenta podczas staży zostały opisane w załączniku 1 do niniejszego Modelu, w części 4.2:
Podstawowe wytyczne dotyczące staży.
7

Firma Specialisterne została założona przez SPF – partnera Fundacji SYNAPSIS przy wypracowywaniu
Modelu.
8

Skład osobowy grup IT, biurowych i TUS może się od siebie różnić. Uczestnicy zajęć TUS są dzieleni na
grupy na podstawie innych kryteriów.
9
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Szkolenia IT i umiejętności biurowych powinny trwać 9 miesięcy, czyli dokładnie tyle
samo, co wsparcie psychologiczne podczas zajęć TUS. Każdy uczestnik powinien
otrzymać co najmniej 150 godzin szkoleń IT (przyjmując, że powstaną 3 grupy, trener IT
zrealizuje łącznie 450 godzin szkoleń) i minimum 50 godzin szkoleń umiejętności
biurowych (przy założeniu, że powstaną 3 grupy, trener prac biurowych powinien
zrealizować łącznie 150 godzin szkoleń)10.
Należy przewidzieć również dodatkowe godziny pracy trenerów, poza czasem
poświęconym na prowadzenie zajęć:
1 godzinę tygodniowo dla każdego z trenerów na uczestnictwo w zebraniach
kadry wspierającej,
7,5 godziny miesięcznie (0,5 godziny na osobę) na wypełnianie Oceny
kompetencji i Profili kompetencji dla wszystkich uczestników zajęć,
2 godziny tygodniowo dla trenera IT na prowadzenie dodatkowych zajęć
indywidualnych z zakresu IT (zajęć wyrównawczych i/lub zajęć na poziomie
rozszerzonym).
Ponadto, należy przewidzieć dodatkowy czas trenerów na przygotowanie materiałów i
szczegółowych programów zajęć.
Zaleca się, aby odpowiednio wcześnie zrekrutować trenerów IT i prac biurowych, tak
aby – jeśli jest taka potrzeba – przed rozpoczęciem przez nich zajęć zdążyć ich
przeszkolić w zakresie specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ponadto, jak
wspomniano wyżej, ich obecność jest niezbędna na etapie rekrutacji kandydatów do
Programu; planując ich zatrudnienie, należy to uwzględnić w budżecie.
Zaangażowanie czasowe trenera IT przed rozpoczęciem zajęć powinno wynieść łącznie
48,5 godziny, przyjmując że trener będzie potrzebował:

Zależnie od potrzeb konkretnej grupy program może być realizowany intensywniej, tj. w krótszym
okresie czasu lub – w zależności od poziomu umiejętności grupy – może wystąpić konieczność
zwiększenia liczby godzin szkoleniowych.
10
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10

godzin

na

przeprowadzenie

testów

poziomujących

umiejętności

komputerowe (licząc 2 godziny na osobę i przyjmując, że test zostanie
przeprowadzony w 3-osobowych grupach dla 15 osób),
15 godzin na przeprowadzenie testów oceniających zdolności techniczne i
umiejętności prostego programowania (licząc 3 godziny na osobę i przyjmując, że
test zostanie przeprowadzony w 3-osobowych grupach dla 15 osób),
7,5 godziny na sprawdzenie testów, raportowanie oraz podział uczestników na
grupy (licząc 0,5 godziny na osobę, przyjmując, że wsparcie przeznaczone jest dla
15 osób),
16 godzin na udział w szkoleniu teoretycznym nt. metod pracy z osobami z
zespołem Aspergera (2 dni szkoleń po 8 godzin).
Z kolei trener prac biurowych potrzebuje łącznie 23,5 godziny przed rozpoczęciem
szkoleń, z czego:
7,5 godziny na przeprowadzenie i analizę testów sprawdzających wiedzę z
zakresu pracy biurowej oraz podział uczestników na grupy (licząc 0,5 godziny na
osobę, przyjmując, że wsparcie przeznaczone jest dla 15 osób),
16 godzin na udział w szkoleniu teoretycznym nt. metod pracy z osobami z
zespołem Aspergera (2 dni szkoleń po 8 godzin).
Liczba stanowisk pracy utworzonych w związku ze szkoleniami zawodowymi nie musi
być równa liczbie osób zatrudnionych na tych stanowiskach. W przypadku stanowisk
trenera IT i asystenta osób z ZA warto pomyśleć o zatrudnieniu większej liczby osób w
mniejszym wymiarze godzin.
Potrzeba zatrudnienia 2 trenerów IT może być podyktowana koniecznością
prowadzenia szkolenia na różnych poziomach zaawansowania grup.
Jeśli chodzi o stanowisko asystenta, optymalnym rozwiązaniem wydaje się zatrudnienie
5 asystentów dla 15 osób z ZA biorących udział w szkoleniach i stażach, z założeniem, że
asystenci będą się wymieniać i nie będą pracować równocześnie podczas tych samych
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zajęć.11 Należy przewidzieć co najmniej 600 godzin wsparcia asystenckiego w ciągu 9
miesięcy trwania szkoleń zawodowych oraz minimum 400 godzin wsparcia
asystenckiego podczas staży. Wsparcie asystentów osób z ZA będzie potrzebne dopiero
od momentu rozpoczęcia szkoleń, jednak również w ich przypadku rekomendowane jest
ich wcześniejsze przeszkolenie w zakresie specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu (2
dni szkoleń po 8 godzin). Każda osoba z ZA biorąca udział w Programie powinna
otrzymać 200 godzin wsparcia asystenckiego podczas szkoleń oraz średnio 26,5 godziny
wsparcia asystenckiego podczas staży.
Większa liczba asystentów jest rekomendowana z kilku powodów. Po pierwsze dlatego,
że na wszystkich zajęciach IT i biurowych wymagana jest obecność jednego asystenta,
bez jego wsparcia zajęcia nie mogłyby się odbyć. W przypadku zwolnienia lub urlopu
jednego z asystentów nie będzie problemu ze znalezieniem zastępstwa. Po drugie,
asystenci są potrzebni zarówno podczas szkoleń, jak i później, podczas staży, przy czym
nie należy wykluczać możliwości rozpoczęcia staży jeszcze w czasie trwania szkoleń
(zakładając, że godziny odbywania stażu nie będą kolidować z zajęciami osób z ZA). W
takim wypadku jeden asystent mógłby wspierać osoby z ZA podczas szkoleń, a w tym
samym czasie inni wspieraliby ich podczas staży. Nawet, gdyby wszystkie staże miały się
zacząć już po zakończeniu szkoleń, należy wziąć pod uwagę, że z każdym uczestnikiem
trzeba będzie wysłać na staż asystenta, stąd niniejszy Model rekomenduje zatrudnienie
łącznie 5 asystentów. Należy podkreślić, że asystenci wysyłani z osobami z ZA na staże
powinni być do tego odpowiednio przygotowani, przede wszystkim powinni znać osoby,
które będą wspierać. Dlatego ważne jest, żeby byli to ci sami asystenci, którzy wspierali
wcześniej osoby z ZA podczas szkoleń lub osoby, które uczestniczyły w szkoleniach w
charakterze wolontariuszy, przeszły szkolenie dotyczące specyfiki zespołu Aspergera i
uczestniczyły w zebraniach kadry wspierającej.
Dla całej kadry, która będzie miała bezpośredni kontakt z uczestnikami Programu
należy przewidzieć minimum 16 godzin szkoleń teoretycznych nt. metod pracy z

11

Dobrym rozwiązaniem wydaje się zatrudnienie 2 asystentów osób z ZA od momentu rozpoczęcia szkoleń i
przyjęcie dodatkowo 3 osób w charakterze wolontariuszy, którzy byliby zatrudnieni jako asystenci dopiero na
etapie rozpoczęcia staży.
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osobami z zespołem Aspergera. Dodatkowo każda z tych osób powinna spędzić kilka
godzin na zajęciach z osobami z ZA, prowadzonych przez profesjonalistów.
Rodzaje szkoleń
Jak zaznaczono wcześniej, niniejszy Model zakłada przeprowadzenie dla osób z ZA
dwóch rodzajów szkoleń zawodowych:
1) Szkolenia IT
poziom początkujący
poziom średniozaawansowany
2) Szkolenia z zakresu umiejętności biurowych
Programy szkoleń IT mogą zawierać podobny zakres tematyczny, jednak powinny
różnić się od siebie stopniem trudności i zaawansowania omawianych treści, tak aby
były jak najlepiej dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.
Przydział uczestników do grupy początkującej bądź zaawansowanej powinien być
uzależniony od wyników testów poziomujących przeprowadzonych na etapie rekrutacji.
Szkolenie umiejętności biurowych zakłada utworzenie grup o jednakowym poziomie,
zatem wszyscy uczestnicy zajęć biurowych będą realizować ten sam program.
Szczegółowy program szkolenia IT oraz szkolenia umiejętności biurowych stanowią
załączniki do niniejszego Modelu.
Tematyka szkolenia IT (poziom początkujący i średniozaawansowany)
Szkolenie powinno mieć formę warsztatów komputerowych. Ważne jest, żeby każdy
uczestnik szkolenia miał własne stanowisko komputerowe, przy którym będzie
wykonywał ćwiczenia według wskazówek prowadzącego (samodzielnie lub z pomocą
trenera albo asystenta). Temat szkolenia powinien być prezentowany w formie
wykładowej oraz ćwiczeń praktycznych.
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Wskazane jest, aby trener IT rozpoczynał każde zajęcia omówieniem założeń
programowych, zgodnych ze szczegółowym programem zajęć. Uczestnicy szkolenia
powinni otrzymać plan zajęć i ew. wzory dokumentów w formie wydruku, do
opracowania w ramach ćwiczeń.
Niniejszy Model zakłada, że szkolenia IT będą prowadzone w oparciu o najnowszą
wersję Microsoft Office 2010. W zależności od poziomu zaawansowania grup, program
szkolenia IT powinien, w mniejszym lub większym stopniu, realizować następujące
cele:
1. Edytor tekstu
Cel szkolenia: zdobycie umiejętności sprawnego tworzenia pism, tabel i schematów
graficznych, zgodnie z obowiązującymi zasadami, przy użyciu programu Microsoft
Word. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił przygotować profesjonalnie
wyglądający dokument, zautomatyzować czynności wykonywane na ogół długo i
nieefektywnie, zredagować obszerny dokument tekstowy, pracować w grupie.
2. Arkusz kalkulacyjny
Cel szkolenia: opanowanie programu Microsoft Excel na poziomie początkującego/
średniozaawansowanego użytkownika. Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń,
kalkulacji, opanowanie podstawowych metod analizy danych, przygotowywanie do
wydruku atrakcyjnych tabel, wykresów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie
potrafił się sprawnie poruszać wśród funkcji i narzędzi programu Microsoft Excel.
3. Grafika prezentacyjna
Cel szkolenia: opanowanie umiejętności sprawnego tworzenia estetycznych i
przejrzystych

prezentacji

multimedialnych,

przy

użyciu

programu

Microsoft

PowerPoint. Uczestnicy szkolenia poznają zasady tworzenia dobrych, przyciągających
uwagę odbiorcy, pokazów.
4. Tworzenie stron WWW
Część szkolenia IT poświęcona tworzeniu stron WWW rekomendowana jest dla grup na
poziomie co najmniej średniozaawansowanym.
Cel szkolenia: opanowanie umiejętności pozwalających na projektowanie witryn
internetowych przy wykorzystaniu właściwych narzędzi, dobranie odpowiedniego
prezentowania treści, zapewnienie możliwości łatwej aktualizacji danych w oparciu o
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HTML i system Joomla. Uczestnik szkolenia będzie potrafił opublikować stronę w
Internecie i będzie dobrze rozumiał zagadnienia oraz prawo związane z publikowaniem
stron internetowych.
 Powyższy program szkolenia IT jest programem ramowym. Możliwe są
modyfikacje programu pod kątem umiejętności uczestników grup oraz
zapotrzebowania potencjalnych pracodawców.
Zajęcia indywidualne z trenerem IT
Chociaż szkolenia IT są przewidziane jako zajęcia grupowe, warto zaplanować także
zajęcia indywidualne dla uczestników, którzy mogą potrzebować specjalnego wsparcia
lub indywidualnego podejścia. Należy na nie przewidzieć średnio 2 godziny
dodatkowego czasu trenera tygodniowo, traktując ten czas jako pulę godzin do
wykorzystania na:
1) zajęcia wyrównawcze
Ich celem jest nadrobienie zaległości w przerabianym materiale. Zajęcia
wyrównawcze przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które opuściły część
zajęć ze względu na dłuższe zwolnienie lekarskie lub nie zrozumiały jakiejś części
przerabianego materiału. Podczas zajęć wyrównawczych trener IT może im pomóc
dogonić grupę, szczegółowo wyjaśniając niezrozumiałe zagadnienia i przerabiając z
nimi dodatkowe ćwiczenia.
2) zajęcia na poziomie rozszerzonym
Zostały przewidziane dla osób, które bardzo dobrze sobie radzą z przerabianym
materiałem i chciałyby się nauczyć czegoś więcej niż przewidziano w ogólnym
programie zajęć. Trener IT może również wykorzystać te zajęcia na przygotowanie
uczestników do podjęcia staży, pod kątem określonych potrzeb i oczekiwań
stażodawcy.
Tematyka szkolenia z zakresu umiejętności biurowych
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Szkolenie

z

zakresu

umiejętności

biurowych

powinno

być

prowadzone

w

kilkuosobowych grupach (najlepiej w 3 grupach liczących po 5 osób). Temat szkolenia
należy prezentować zarówno w formie części wykładowej, jak i ćwiczeń praktycznych.
Gdy omawiana jest teoria, zajęcia powinny się odbywać w pracowni komputerowej, tak
aby trener miał możliwość skorzystania z laptopa i projektora oraz wyświetlenia
uczestnikom prezentacji na ekranie projekcyjnym. Uczestnicy szkolenia powinni mieć
stworzone odpowiednie warunki do pracy w postaci własnych stanowisk przy biurkach,
tak aby mieli możliwość robienia notatek.
Ćwiczenia praktyczne powinny się odbywać w pomieszczeniach z urządzeniami
biurowymi, tak aby uczestnicy szkolenia mieli dostęp do ksero, drukarki, skanera,
laminarki, faksu, bindownicy, niszczarki, etc. Sposób obsługi każdego z urządzeń
biurowych powinien być najpierw wyjaśniony i zademonstrowany przez trenera.
Następnie uczestnicy zajęć będą mogli wykonywać ćwiczenia samodzielnie, według
instrukcji prowadzącego. W razie potrzeby będą mogli liczyć na pomoc i dalsze
instrukcje trenera lub asystenta.
Trener umiejętności biurowych powinien rozpoczynać każde zajęcia omówieniem ich
szczegółowego programu. Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać plan zajęć i (w
przypadku zajęć teoretycznych) materiały w postaci wydrukowanych prezentacji.
Ważne, aby prezentacje miały przejrzystą strukturę, przy czym prowadzący powinien
wyraźnie zaznaczyć w tekście, które informacje są najważniejsze.
Program szkolenia z zakresu umiejętności biurowych powinien uwzględniać
następujące zagadnienia:
1. Biuro i praca biurowa. Informacja w pracy biurowej. Przetwarzanie informacji
2. Komunikacja interpersonalna w pracy biurowej
3. Czynności kancelaryjne (podstawowe wiadomości, dokumentacja biurowa)
4. Środki techniczne w pracy biurowej
5. System kancelaryjny w przedsiębiorstwie
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6. Ogólne

zasady

(korespondencja

prowadzenia
handlowa,

korespondencji

korespondencja

w

przez

przedsiębiorstwo

sprawach

osobowych

i

administracyjnych)
7. Zasady przyjmowania interesantów
8. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
9. Zebrania jako forma wymiany informacji
10. Odprawy, narady, konferencje – przyjęcia w biznesie
11. Wizerunek pracownika biurowego
12. Organizacja miejsca pracy pracownika biurowego
13. Warunki materialne wykonywania pracy biurowej
14. Środowisko pracy pracownika biurowego
15. Środki techniczne pracy biurowej
16. Środki pomocnicze pracy biurowej
17. Zarządzanie czasem w pracy biurowej
18. Etyka w pracy zawodowej pracownika biurowego
Celem szkolenia z zakresu umiejętności biurowych jest opanowanie przez
uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania biura i organizacji
pracy biurowej. Po ukończeniu szkolenia beneficjent będzie potrafił zorganizować i
zaplanować pracę w biurze, prowadzić dokumentację biurową i obsługiwać urządzenia
biurowe.
 Powyższy program szkolenia z zakresu umiejętności biurowych jest
programem ramowym. Możliwe są modyfikacje programu pod kątem
umiejętności

uczestników

grup

oraz

zapotrzebowania

potencjalnych

pracodawców.
Monitoring efektów szkoleń z zakresu IT i prac biurowych
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Do ewaluacji efektów szkoleń biurowych oraz szkoleń z zakresu IT można użyć testów 12,
które przeznaczone są do badania wiedzy uczestników zajęć w celu podziału na grupy
oraz dopasowania programów szkoleń do możliwości uczestników. Pierwsze testy
powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem zajęć. Drugi pomiar powinien mieć
miejsce na ostatnich lub przedostatnich zajęciach, aby na ostatnim spotkaniu uczestnicy
mogli otrzymać wyniki testów wraz z omówieniem. Uczestnicy powinni dwukrotnie
wypełnić te same testy, tak aby można było ocenić wzrost ich wiedzy po odbyciu
szkoleń. Ułożenie testów, przeprowadzenie ich oraz podliczenie wyników powinno być
zadaniem trenerów prowadzących zajęcia IT i zajęcia biurowe.
Jeśli to możliwe, testy powinny sprawdzać zarówno aspekty praktyczne, jak i
teoretyczne wiedzy z zakresu prac biurowych i wiedzy z zakresu IT.
Trenerzy IT i prac biurowych powinni również uczestniczyć w zebraniach kadry
wspierającej, tak aby móc podzielić się z innymi osiągnięciami lub trudnościami w pracy
z uczestnikami oraz omówić postępy poszczególnych osób.

Test poziomujący umiejętności komputerowe oraz test sprawdzający wiedzę z zakresu pracy
biurowej
12
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IV.

WSPARCIE DORADCY DS. ZATRUDNIENIA

Katarzyna Matynia, Ewelina Wildner
Kadra
Kolejną osobą pracującą bezpośrednio z beneficjentami powinien być doradca ds.
zatrudnienia osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem. To
stanowisko wiąże się z pełnieniem dwóch różnych funkcji.
Pierwsza z nich (1/2 etatu doradcy ds. zatrudnienia) dotyczy przede wszystkim
opracowania i przeprowadzenia zajęć dla beneficjentów pod kątem przygotowania ich
do podjęcia pracy zawodowej. Biorąc pod uwagę tę funkcję do obowiązków doradcy ds.
zatrudnienia należą:
organizacja i koordynacja procesu rekrutacji kandydatów we współpracy z
psychologiem/terapeutą,
opracowanie programów zajęć indywidualnych i grupowych dla osób z ZA na
temat rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia,
przygotowanie poszczególnych zajęć (opracowanie programów szczegółowych i
pomocy do zajęć w postaci ćwiczeń, wzorów dokumentów, artykułów
tematycznych, plików audio i video, etc.),
przeprowadzenie cyklu zajęć indywidualnych z osobami z ZA,
przeprowadzenie cyklu zajęć grupowych z uczestnikami w formie warsztatów,
będących uzupełnieniem wybranych treści poruszanych na spotkaniach
indywidualnych,
zadawanie prac domowych uczestnikom zajęć i wspólne omawianie ich wyników,
opracowanie Planów Rozwoju Zawodowego dla każdego beneficjenta,
pomoc w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, list
motywacyjny) dla każdego beneficjenta,
kompleksowe

przygotowanie

beneficjentów

do

odbycia

rozmowy

kwalifikacyjnej,
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uczestnictwo w zebraniach kadry wspierającej i superwizjach.
Druga funkcja, jaką pełni doradca ds. zatrudnienia (również w wymiarze 1/2 etatu)
polega przede wszystkim na nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z
przedstawicielami firm i instytucji działających w branżach IT i administracji biurowej
w celu pozyskania miejsc stażowych dla beneficjentów. Biorąc pod uwagę tę funkcję do
obowiązków doradcy ds. zatrudnienia należą13:
ścisła współpraca z trenerami IT i prac biurowych, asystentami osób z ZA oraz
psychologiem i terapeutą w zakresie przepływu informacji nt. beneficjentów,
niezbędnych dla potencjalnych stażodawców,
opracowanie Profili osobistych kandydata dla każdego beneficjenta, we
współpracy z trenerami IT i prac biurowych oraz psychologiem i terapeutą,
uczestnictwo w zebraniach kadry wspierającej,
rozpowszechnianie wiedzy o realizowanym Programie wśród firm i instytucji
działających w branżach IT i administracji biurowej ze wskazaniem na
potencjalne korzyści płynące z przyjęcia osób z ZA na staże,
nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z potencjalnymi stażodawcami,
organizacja warsztatów/seminariów dla potencjalnych stażodawców lub
pracodawców oraz poprowadzenie części warsztatów dotyczących doradztwa
zawodowego i staży dla osób z ZA,
pozyskanie miejsc stażowych dla wszystkich beneficjentów,
optymalny dobór staży i kandydatów na staże (z uwzględnieniem potrzeb i
oczekiwań stażodawców oraz predyspozycji beneficjentów),
pierwsza wizyta z beneficjentem w miejscu odbywania stażu (omówienie
kompetencji zawodowych i społecznych osób wysyłanych na staże w oparciu o
Profil osobisty kandydata, omówienie programu wsparcia dla pracodawców
stworzonego

przez

psychologa/terapeutę,

wstępne

ustalenie

zakresu

obowiązków stażysty i zakresu wsparcia ze strony asystenta, dbałość o
dopełnienie formalności związanych z umową stażową, etc.),

13

Działania związane z tą funkcją doradcy ds. zatrudnienia zostały opisane w rozdziale VI: Staże.
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opracowanie programu stażu dla każdego beneficjenta we współpracy ze
stażodawcami,
kontakt telefoniczny/mailowy ze stażodawcą (w celu uzyskania informacji
zwrotnej nt. przebiegu stażu oraz konsultacji sposobu realizacji stażu),
promocja idei zatrudnienia osób z ZA (w mediach, wśród pozyskanych oferentów
staży i innych potencjalnych pracodawców, oraz instytucji i urzędów, które
mogłyby pomóc wspierać ich zatrudnienie).
Doradca ds. zatrudnienia powinien mieć doświadczenie w pracy z osobami z zespołem
Aspergera oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ostatnio na rynku
edukacyjnym pojawiły się oferty studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego dla
osób niepełnosprawnych oraz krótsze kursy dotyczące aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, które dają ogólną wiedzę na ten temat. Ważne jest, aby osoba
zajmującą się doradztwem miała odpowiednie doświadczenie lub przeszkolenie w tym
zakresie. Wskazane jest również, aby doradca ds. zatrudnienia wziął udział w szkoleniu
specjalistycznym nt. metod pracy z osobami z zespołem Aspergera, organizowanym na
początku wdrażania programu dla całej kadry, która będzie miała bezpośredni kontakt z
beneficjentami.
Założenia organizacyjne
Zajęcia z doradcą ds. zatrudnienia powinny być prowadzone przez 9 miesięcy,
równolegle z zajęciami TUS oraz szkoleniami IT i umiejętności biurowych. Optymalnym
rozwiązaniem jest zaplanowanie programu zajęć jako cyklu 5 spotkań indywidualnych i
4 spotkań grupowych, tak aby zajęcia mogły się odbywać średnio raz w miesiącu. Czas
trwania poszczególnych zajęć powinien wynosić średnio 2 godziny, zatem każdy
odbiorca w ramach przygotowania do podjęcia stażu lub pracy na otwartym rynku
powinien otrzymać co najmniej 18 godzin wsparcia doradcy ds. zatrudnienia. Poza
czasem poświęconym na prowadzenie zajęć, warto zaplanować również czas na
dodatkowe konsultacje z beneficjentami, prace domowe czy kwestie organizacyjne.
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Przy udzielaniu wsparcia wysokofunkcjonującym osobom z autyzmem i zespołem
Aspergera, doradca ds. zatrudnienia powinien położyć nacisk na zajęcia indywidualne
(1:1). Ta forma wydaje się najbardziej efektywna, ze względu na to, że każda osoba z ZA
ma odmienne predyspozycje zawodowe i nieco odmienne doświadczenia związane z
poszukiwaniem pracy, a zajęcia indywidualne pozwalają na dostosowanie wsparcia
indywidualnie do każdego odbiorcy.
Zajęcia grupowe mają stanowić uzupełnienie dla spotkań indywidualnych i kłaść nacisk
na trening określonych umiejętności praktycznych, dzięki którym wzrosną szanse
uczestników na rynku pracy. Dzięki ich warsztatowej formie, zajęcia pozwolą na
przeprowadzenie ćwiczeń w parach lub grupach, odgrywanie scenek oraz na „burzę
mózgów” i dyskusję.
Zajęcia grupowe dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej i rozmowy przez telefon z
pracodawcą powinny się opierać przede wszystkim na odgrywaniu scenek i wcielaniu
się w określone role (tzw. role-playing). Uczestnikiem każdej scenki (próbnej rozmowy
kwalifikacyjnej lub rozmowy telefonicznej) powinien być doradca ds. zatrudnienia,
który wcieli się w rolę pracodawcy oraz jeden z uczestników zajęć, który wcieli się w
rolę kandydata na określone stanowisko pracy/pracownika.
Zajęcia grupowe powinny być prowadzone w kilkuosobowych grupach, żeby dać
uczestnikom możliwość zobaczenia, jak mogą wyglądać przykładowe scenariusze
rozmowy kwalifikacyjnej czy rozmowy przez telefon (kilku uczestników grupy to kilka
różnych scenariuszy) oraz jak inne osoby radzą sobie z wyzwaniem, jakim jest rozmowa
z potencjalnym pracodawcą. Następnie uczestnicy zajęć będą mogli wymienić się
doświadczeniami i omówić wspólnie z grupą, co im poszło dobrze, a nad czym
należałoby jeszcze popracować (dyskusja). Pozwoli im to uczyć się zarówno na
własnych, jak i na cudzych błędach.
Wskazane jest, aby zajęcia grupowe prowadzone przez doradcę ds. zatrudnienia
odbywały się w ramach czasu przeznaczonego na zajęcia TUS, w takim składzie
osobowym, w jakim beneficjenci biorą udział w treningu umiejętności społecznych (554

osobowe grupy). Zajęcia grupowe powinny zostać wkomponowane w strukturę zajęć
TUS, ponieważ:
w programie TUS przewidziano blok tematyczny poświęcony przygotowaniu
osób z ZA do wejścia w środowisko pracy (Komunikacja i zasady panujące w
środowisku pracy: typy relacji w pracy, komunikacja z pracodawcą, ze
współpracownikami,

tematy

rozmów

poruszane

w

pracy,

oczekiwania

pracodawcy i pracownika itp.). Wprowadzenie zajęć grupowych z doradcą ds.
zatrudnienia w odpowiednim momencie stanowi doskonałe uzupełnienie dla
zagadnień poruszanych w ramach treningu umiejętności społecznych. Programy
dotyczą podobnych kwestii i w pewien sposób zazębiają się ze sobą;
uczestnicy są przyzwyczajeni do określonej struktury zajęć (na początku każdego
spotkania jest tzw. „rundka”, która powinna zostać przeprowadzona także
podczas zajęć z doradcą ds. zatrudnienia, dopiero potem następuje omówienie
tematu zajęć);
uczestnicy są przyzwyczajeni do takiego podziału na grupy, znają się, mogą się
wzajemnie obserwować i uczyć od siebie nawzajem, przez co wykonywanie
ćwiczeń w grupie czy odgrywanie scenek przychodzi im łatwiej;
ze względów organizacyjnych – nie ma kłopotu z ustaleniem terminu zajęć, który
pasowałby wszystkim (uczestnicy są w różnych grupach IT, biurowych i TUS,
składy osobowe grup nie pokrywają się ze sobą, więc takie rozwiązanie wydaje
się najlepsze).
Ponadto, zaletą prowadzenia zajęć grupowych z doradcą ds. zatrudnienia w ramach
zajęć TUS jest obecność psychologa i terapeuty. W razie potrzeby (trudne zachowania,
stres) terapeuta może wyjść na chwilę z uczestnikiem z sali, nie zaburzając dalszej pracy
grupy. W związku z obecnością terapeutów na zajęciach nie jest wymagany asystent.
Psycholog i terapeuta powinni uczestniczyć w zajęciach w charakterze obserwatorów,
co może być szczególnie przydatne podczas ćwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Doradca ds. zatrudnienia jest wtedy skoncentrowany na prowadzeniu rozmowy i może
przeoczyć niektóre istotne kwestie, zwłaszcza te związane z komunikacją niewerbalną,
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dlatego po zakończeniu każdej z rozmów terapeuci mogą się podzielić istotnymi
uwagami na temat ich przebiegu.
Wskazane jest, aby symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z każdym uczestnikiem grupy
była filmowana (kamerę może obsługiwać terapeuta). Każdy beneficjent powinien
otrzymać płytę ze swoim nagraniem, którą będzie mógł obejrzeć w domu w dogodnym
dla niego czasie. Będzie miał również możliwość przeanalizować nagranie wspólnie z
doradcą ds. zatrudnienia podczas zajęć indywidualnych. Zaleca się filmowanie próbnych
rozmów kwalifikacyjnych, żeby beneficjenci mieli możliwość przyjrzeć się swojemu
zachowaniu w sytuacji rozmowy z potencjalnym pracodawcą, ocenić samych siebie i
wyciągnąć wnioski. Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy zajęć będą wiedzieli, co poprawić i
czego nie robić podczas prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej, kiedy będą się ubiegać o
pracę na otwartym rynku. Ponadto ćwiczenie pomoże im przełamać stres związany z
pierwszym spotkaniem z pracodawcą.
Tematyka
1. Tematyka zajęć indywidualnych
Cykl spotkań indywidualnych z doradcą ds. zatrudnienia powinien być pomyślany w taki
sposób, aby zapewnić beneficjentom wsparcie w najważniejszych obszarach związanych
z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej. Zaleca się, aby kolejność zajęć
odzwierciedlała kolejne etapy: od budowania świadomości zawodowej, poprzez
planowanie ścieżki rozwoju zawodowego i opracowanie dokumentów aplikacyjnych, po
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Cykl zajęć indywidualnych powinien obejmować następujące zagadnienia:
1. Budowanie świadomości zawodowej (wiedza na temat rozmaitych zawodów,
informacja o tym, gdzie szukać ofert pracy, analiza ogłoszeń, oczekiwania
pracodawców)
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2. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego wspólnie z beneficjentem, określenie
celu głównego i celów szczegółowych oraz potencjalnych trudności w ich
realizacji (Plan Rozwoju Zawodowego)
3. Dokumenty aplikacyjne (jak stworzyć dobre CV i list motywacyjny)
4. Rozmowa kwalifikacyjna (jak się przygotować do spotkania z potencjalnym
pracodawcą – teoria)
5. Niepełnosprawność a praca (orzeczenie o niepełnosprawności, pozytywne i
negatywne

aspekty

zespołu

Aspergera,

instytucje

wspierające

osoby

niepełnosprawne na rynku pracy, mentor/asystent w pracy)
2. Tematyka zajęć grupowych
Zagadnienia poruszane na zajęciach grupowych mają stanowić uzupełnienie tematów
omawianych podczas zajęć indywidualnych. Zajęcia grupowe dają możliwość
wprowadzenia ćwiczeń praktycznych do wykonania w parach lub grupach. Ich celem
jest zdobycie przez uczestników określonych umiejętności, dzięki którym łatwiej im
będzie szukać pracy, odbyć rozmowę kwalifikacyjną czy komunikować się telefonicznie
z pracodawcą.
Zakres tematyczny zajęć grupowych powinien obejmować następujące zagadnienia:
1. Rozmowa kwalifikacyjna (praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas
zajęć indywidualnych: ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej z uczestnikami zajęć)
2. Rozmowa przez telefon z pracodawcą (zasady poprawnej rozmowy przez telefon,
dopuszczalne przyczyny nieobecności w pracy, tematy, jakie można poruszać
dzwoniąc do pracodawcy)
3. Formalności związane z pracą (formy zatrudnienia, czas pracy, urlopy,
zwolnienia, wynagrodzenie, zasady BHP)
4. Aktywne poszukiwanie pracy (źródła i metody poszukiwania pracy, cechy i
umiejętności

wymagane

od

pracownika,

przygotowanie

dokumentów

aplikacyjnych pod kątem określonej oferty pracy i ich wysyłka)
Przykładowe scenariusze zajęć
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W tej części znajdują się przykładowe scenariusze zajęć indywidualnych i grupowych,
prowadzonych przez doradcę ds. zatrudnienia. Wybrany został temat, któremu
poświęcono zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe, tj. rozmowa kwalifikacyjna.
Biorąc pod uwagę specyfikę zaburzeń ze spektrum autyzmu uważa się, że właśnie ten
etap procesu rekrutacyjnego sprawia osobom z zespołem Aspergera najwięcej
problemów.

Scenariusz 1:
Zajęcia indywidualne nr 5: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Celem zajęć jest przygotowanie teoretyczne uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez
zapoznanie ich z następującymi zagadnieniami:
- co to jest autoprezentacja i jak zastosować się do jej zasad
- co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna
- znaczenie komunikacji niewerbalnej
- jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej
- jak się zachowywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej
- czego nie należy robić podczas rozmowy kwalifikacyjnej
- jakie przykładowe pytania mogą się pojawić na rozmowie kwalifikacyjnej
- jakie pytania można zadać pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej
- jak odszukać w Internecie informacje o firmie, do której idzie się na rozmowę kwalifikacyjną
Przebieg spotkania:
1. Czy wiesz, czym jest autoprezentacja?
Omówienie definicji: Autoprezentacja to świadome kierowanie wrażeniem, jakie
wywieramy na innych, czyli próba pokazywania się takimi, jakimi chcemy, żeby wszyscy
nas widzieli.
2. Omówienie celów i zasad autoprezentacji, rozmowa o tym, jak ważne jest pierwsze
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wrażenie.
- Pierwszy krok w autoprezentacji w trakcie poszukiwania pracy: dokumenty aplikacyjne
- Omówienie zasad ubioru na rozmowę kwalifikacyjną oraz pozostałych aspektów
naszego wyglądu (makijaż, fryzura, higiena osobista, etc.)
- Rozmowa kwalifikacyjna: pierwsze wrażenie (pierwsze 15 sekund do 3 minut)
- Co decyduje o wrażeniu na nasz temat: ubiór, uścisk ręki, uśmiech, gesty, mimika, ton
głosu, kontakt wzrokowy oraz to, co mówimy (najważniejsze jest JAK, a nie CO mówimy!)
3. Wyjaśnienie, co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna. Wyjaśnienie, że informacje
niewerbalne mają dla nas znaczenie nadrzędne (spośród ogółu odbieranych przez nas
informacji treść stanowi zaledwie 7%, głos i intonacja obejmują 38%, natomiast
komunikacja niewerbalna, m.in. gesty, postawa, mimika i ubiór, to aż 55%).
Przykłady: Prowadzący może odegrać kilka scenek, w których treść wypowiedzi nie jest
spójna z informacją przekazywaną za pośrednictwem gestów, intonacji głosu, postawy
ciała, mimiki twarzy, etc.
4. Ćwiczenie: uczestnik zajęć i prowadzący odgrywają scenkę: moment przybycia do firmy
na rozmowę kwalifikacyjną – od przedstawienia się i wyjaśnienia celu wizyty, do
momentu rozpoczęcia rozmowy. Następnie wspólnie zastanawiają się nad pierwszym
wrażeniem, jakie kandydat zrobił na pracodawcy.
5. Odebranie telefonu od pracodawcy (zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną)
- jak się zachować
- o co spytać
- co sobie zanotować (miejsce i czas spotkania, nazwa firmy, imię i nazwisko osoby, z
którą mamy się spotkać i jej telefon kontaktowy)
- wyjaśnienie, po co są nam potrzebne wszystkie te informacje.
6. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej:
- co warto wziąć ze sobą
- jak zaplanować dojazd, żeby się nie spóźnić (mapa, jakdojade.pl), jaki zapas czasowy
warto przewidzieć
- co zrobić, kiedy wydarzy się coś nieprzewidzianego, co sprawi, że możemy się spóźnić
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- zebranie informacji o rekrutującej firmie i o oferowanym stanowisku
- przygotowanie pytań do pracodawcy
- o czym pamiętać i czego unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej
7. Ćwiczenie: prowadzący zadaje uczestnikowi zajęć przykładowe pytania, które mogą się
pojawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnik zajęć stara się na nie odpowiedzieć
możliwie jak najpełniej, pamiętając o zasadach autoprezentacji. Następnie prowadzący
daje mu wskazówki, co poszło mu dobrze, a co można by było zrobić inaczej (pamiętając
również o komunikacji niewerbalnej).
8. Wyjaśnienie pracy domowej:
Celem pracy domowej jest jak najlepsze przygotowanie beneficjenta do próbnej
rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się podczas zajęć grupowych. Uczestnik zajęć
powinien otrzymać:
krótki scenariusz, z którego dowie się, do jakiej firmy wybierze się na rozmowę
kwalifikacyjną. Scenariusz powinien być przygotowany w oparciu o list
motywacyjny

stworzony

na

poprzednich

zajęciach

indywidualnych,

tj.

przyjmujemy, że uczestnik zajęć aplikuje na takie stanowisko, jakie wybrał pisząc
list motywacyjny. Nazwę firmy powinien wybrać doradca ds. zatrudnienia,
upewniając się, że wybrana firma posiada własną stronę internetową i jej
działalność odpowiada profilowi stanowiska z listu motywacyjnego.
Zadaniem uczestnika zajęć będzie samodzielne wyszukanie informacji o podanej firmie w
Internecie, a następnie przygotowanie się do potencjalnych pytań dot. tej firmy, jakie mogą
paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także przygotowanie własnych pytań do zadania
pracodawcy.
listę przykładowych pytań, jakie mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Zadaniem uczestnika zajęć będzie przygotowanie się do odpowiedzi na najczęściej
pojawiające się pytania.
 Uwaga! Praca domowa powinna być zadana dopiero po przeprowadzeniu zajęć
indywidualnych nt. rozmowy kwalifikacyjnej. Jest niezbędna, aby uczestnik zajęć
mógł się odpowiednio przygotować do zajęć grupowych. Uczestnik powinien mieć na
przygotowanie nie mniej niż 1-2 tygodnie.
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Praca domowa:
Scenariusz dla uczestnika zajęć (przygotowanie do zajęć grupowych dotyczących rozmowy
kwalifikacyjnej):

Imię i nazwisko: …………………………………………..
Zostałeś zaproszony/a na rozmowę kwalifikacyjną do firmy: ………………………………
Rozmowa odbędzie się …………………(data, godzina)
Przyjmujemy, że zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną jest odpowiedzią na Twój list
motywacyjny, który stworzyliśmy na zajęciach.
Aplikujesz więc na stanowisko: ……………………………………………….
 Przewidywany czas na rozmowę kwalifikacyjną wynosi 10-15 minut. Rozmowa będzie
filmowana (na koniec dostaniesz płytę z nagraniem).
 Przygotuj się do tej rozmowy tak, jakby miała to być prawdziwa rozmowa o pracę.
 Ubierz się tak, jak ubrałbyś/ubrałabyś się na prawdziwą rozmowę kwalifikacyjną.
Twoim zadaniem domowym będzie:
1. Odszukanie strony internetowej tej firmy.
2. Korzystając z informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy, zdobycie
informacji na temat jej działalności, żebyś potrafił/a:
odpowiedzieć na pytanie, co wiesz na temat tej firmy
uzasadnić, dlaczego chcesz dostać pracę w tej firmie
zadać osobie rekrutującej pytania dot. szczegółów pracy w tej firmie i/lub na
stanowisku, na które aplikujesz, np. wymagań, jakie stawia się nowym pracownikom,
szczegółowego zakresu obowiązków, formy pracy (indywidualna, zespołowa), sposobu
oceniania i promowania pracowników, obecnych lub planowanych działań firmy,
funkcjonowania programu rozwoju i szkoleń pracowników, możliwości awansu etc.
3. Przypomnienie sobie treści listu motywacyjnego stworzonego na zajęciach, tak abyś
mógł/mogła

swobodnie

wypowiedzieć

się

na

temat

swojego

doświadczenia

zawodowego i umiejętności związanych ze stanowiskiem, na które aplikujesz oraz
swoich mocnych stron, które czynią z Ciebie dobrego pracownika.
4. Znalezienie w Internecie informacji na temat zarobków na wybranym przez Ciebie
61

stanowisku, dzięki czemu będziesz mógł/mogła przygotować się do odpowiedzi na
pytanie: Ile chciałby Pan/chciałaby Pani zarabiać? Pamiętaj, że osoby z małym
doświadczeniem lub bez doświadczenia w pracy na danym stanowisku z reguły
zarabiają mniej. Odpowiedz na pytanie podając „widełki”, tj. np. chciałbym/chciałabym
zarabiać między 1500 a 2000 zł netto. Nigdy sam/a nie pytaj o to, ile będziesz zarabiać,
rekruter najprawdopodobniej sam Cię o to zapyta w stosownym czasie.
5. Przećwiczenie odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Poniżej znajduje się lista przykładowych pytań (pamiętaj, że podczas
rozmowy mogą pojawić się również inne pytania, które mogą Cię zaskoczyć). Podczas
odpowiadania na pytania staraj się mówić swobodnie i szczerze. Nie odpowiadaj
wyłącznie „tak” i „nie”, odpowiadaj możliwie wyczerpująco, zwięźle i na temat.
Lista przykładowych pytań, które mogą (choć nie muszą) pojawić się podczas rozmowy
kwalifikacyjnej:
1. Jakie ma Pan/i doświadczenie zawodowe?
2. Proszę opowiedzieć coś o sobie.
3. Proszę opisać przykładowy dzień pracy.
4. W czym wykazał/a się Pan/i własną inicjatywą?
5. Jak Pan/i widzi siebie w perspektywie zawodowej za 5 lat?
6. Jakie są Pana/i największe osiągnięcia?
7. W jaki sposób planuje Pan/i poważniejsze zadania i przygotowuje się do ich realizacji?
8. Czy potrafi Pan/i pracować pod presją czasu?
9. Proszę mi opowiedzieć o jakimś trudnym problemie, z którym musiał/a się Pan/i uporać.
10. Co jest Pana/i najmocniejszą stroną?
11. Co jest Pana/i największą słabością?
12. Jakie cechy najbardziej Pana/Panią wyróżniają?
13. Co Pana w tej pracy najbardziej interesuje?
14. Jakie zdanie na temat Pana/i pracy wyraziłby poprzedni szef?
15. Woli Pan/i pracować samodzielnie czy w zespole?
16. Jaką rolę zwykle pełnił/a Pan/i w zespole?
17. Z jakimi ludźmi lubi Pan/i pracować?
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18. Proszę zdefiniować pojęcie „współpraca”.
19. Proszę mi opowiedzieć o czymś, co było dla Pani/a największym wyzwaniem.
20. Jakie umiejętności zawodowe chce Pan/i obecnie doskonalić?
21. Jakie decyzje jest najtrudniej Panu/i podejmować?
22. Czego oczekuje Pan/i po zmianie pracy?
23. Dlaczego zainteresował/a się Pan/i naszą ofertą/firmą?
24. Dlaczego powinniśmy mieć taką osobę jak Pan/i w naszym zespole?
25. Czego dowiedział/a się Pan/i o naszej firmie przed rozmową?
26. Czy lubi Pan/i rutynowe działania/stałe godziny pracy?
27. Czy ma Pan/i kwalifikacje, które umożliwią Panu/i odnoszenie sukcesów w tej
dziedzinie?
28. Dlaczego uważa Pan/i, że spodoba się Panu/i ten rodzaj pracy?
29. Co Pan/i wie o naszej firmie?
30. Co, Pana/i zdaniem, jest warunkiem awansu w dobrej firmie?
31. Jakie cele zawodowe zamierza Pan/i zrealizować w najbliższym czasie?
32. Czy może Pan/i w jakiś sposób udokumentować znajomość języków obcych?
33. Czy w tej chwili doskonali Pan/i znajomość jakiegoś języka obcego?
34. Jakie oczekiwania wiąże Pan/i z podjęciem pracy w naszej firmie?
35. Jak radzi sobie Pan/i z dotrzymaniem wyznaczonych terminów?
36. Jakie stosunki utrzymuje Pan/i ze swoimi współpracownikami?
37. Na ile jest Pan/i w stanie porozumieć się ze swoimi zwierzchnikami?
38. Jak długo planuje Pan/i pracować w naszej firmie?
39. Jak Pan/i spędza wolny czas?
40. Jakie są Pana/i zainteresowania?
41. Ile chciałby/aby Pan/i zarabiać?

Dodatkowe pytania dla studentów i absolwentów:
1. Dlaczego wybrał/a Pan/i właśnie tę uczelnię i ten kierunek studiów?
2. Jakie ma Pan/i plany zawodowe na przyszłość?
3. Gdzie odbywał/a Pan/i praktyki w czasie studiów? W jakiej firmie, dziale, jak długo one
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trwały?
4. Jaki wybrał/a Pan/i temat pracy magisterskiej i dlaczego?
5. Czy w trakcie studiów brał/a Pan/i udział w pracach koła naukowego lub jakiejś
organizacji studenckiej?
6. Czy zamierza Pan/i uzupełniać wykształcenie? W jakiej formie?

7. Co z tego, czego nauczył/a się Pan/i na studiach, przyda się Panu/i w pracy?

Scenariusz 2:
Zajęcia grupowe nr 2: Rozmowa kwalifikacyjna – praktyka
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ćwiczenia
praktyczne połączone z informacją zwrotną. Uczestnik zajęć powinien:
- wiedzieć, jak zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć indywidualnych
poświęconych rozmowie kwalifikacyjnej
- potrafić przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie ze wskazówkami i
opracowanym wcześniej scenariuszem
- umieć sobie poradzić w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej, pamiętając o autoprezentacji oraz
komunikacji werbalnej i niewerbalnej
- potrafić udzielać zwięzłych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania rekrutera, odpowiadając
na temat
- potrafić zadać rekruterowi stosowne pytania
Przebieg spotkania:
1. Powitanie.
2. Rundka.
3. Krótkie przypomnienie najważniejszych wskazówek udzielonych podczas zajęć
indywidualnych. Prowadzący zadaje pytania, uczestnicy grupy odpowiadają (co to jest
autoprezentacja, pierwsze wrażenie – co o nim decyduje, komunikacja werbalna i
niewerbalna, etc.).
4. Omówienie zadanej pracy domowej (każdy uczestnik zajęć otrzymał opracowany
specjalnie dla niego scenariusz, na podstawie którego miał się przygotować do zajęć
grupowych oraz listę przykładowych pytań, jakie mogą się pojawić podczas rozmowy
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kwalifikacyjnej).
Dyskusja w grupie:
- czy dzięki pracy domowej beneficjenci czują się lepiej przygotowani/mniej
zestresowani?
- czy przygotowanie do zajęć sprawiło im jakieś trudności (jeśli tak, to z którymi
zagadnieniami mieli największy problem)?
5. Zaprezentowanie uczestnikom zajęć pliku video z przykładową rozmową kwalifikacyjną
(potrzebny jest laptop i rzutnik).
Prowadzący może nagrać taką rozmowę z ochotnikiem lub skorzystać z gotowych
przykładów z Internetu.
6. Losowanie numerków w celu ustalenia kolejności wystąpień.
7. Część praktyczna: przeprowadzenie rozmów z uczestnikami zajęć zgodnie z wylosowaną
przez nich kolejnością wystąpień:
Przewidywany czas na każdą rozmowę kwalifikacyjną: 10-15 minut
Rozmowa powinna być filmowana (na koniec każdy uczestnik zajęć dostanie
płytę ze swoim nagraniem)
Rozmowę przeprowadza doradca ds. zatrudnienia, który wciela się w rolę
pracodawcy (pytania z różnych kategorii, dla osób które znają j. angielski
również po angielsku, umożliwienie kandydatom zadania pytań rekruterowi)
Obserwatorzy: psycholog, terapeuta, reszta grupy
Po każdej rozmowie: dyskusja w grupie nt. rozmowy: co poszło dobrze, czy coś
można by było poprawić, etc.
8. Nietypowe pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych – omówienie na przykładzie „10
sposobów zastosowania spinacza biurowego”. Pytanie o nietypowe zastosowania
spinacza biurowego ma na celu sprawdzenie kreatywności beneficjentów (doradca ds.
zatrudnienia zadaje je każdemu uczestnikowi podczas spotkań indywidualnych).
Podsumowanie „burzy mózgów” w postaci zebranych pomysłów prowadzący wyświetla
grupie na rzutniku (potrzebny jest laptop i rzutnik).
9. Podsumowanie zajęć.

10. Pożegnanie.

Narzędzia
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Zarówno podczas bezpośredniej pracy z beneficjentami, jak i pośrednio, działając na ich
rzecz we współpracy z terapeutami i trenerami IT i prac biurowych, doradca ds.
zatrudnienia powinien korzystać z następujących narzędzi:
1) Program zajęć z doradcą ds. zatrudnienia
2) Plan Rozwoju Zawodowego
3) Wzór CV
4) Wzór listu motywacyjnego
5) Profil osobisty kandydata (komplementarny ze zindywidualizowanym CV)
6) Program stażu
Ad 1) Program zajęć z doradcą ds. zatrudnienia
Program zajęć, będący załącznikiem do niniejszego Modelu, stanowi wytyczne dla
doradcy ds. zatrudnienia, dotyczące prowadzenia spotkań z beneficjentami. Program
zawiera 5 zajęć indywidualnych i 4 zajęcia grupowe.
Każde zajęcia z określonego zakresu tematycznego, ujętego w programie ogólnym,
powinny się opierać na przygotowanych przez doradcę ds. zatrudnienia programach
szczegółowych, zawierających rozbudowaną listę zagadnień do omówienia podczas
zajęć z beneficjentem. Prowadzący powinien przygotować pomoce do prowadzenia
zajęć w postaci kart ćwiczeń, wzorów omawianych dokumentów, artykułów
tematycznych, plików audio i video czy przykładów, na podstawie których beneficjent
będzie miał za zadanie opracować coś samodzielnie.
Kolejność zajęć indywidualnych nie powinna być modyfikowana. Ważne jest, żeby
zajęcia dotyczące budowania świadomości zawodowej odbyły się jako pierwsze,
ponieważ wyznaczają kontekst dla omawianych później zagadnień. Większość spotkań
indywidualnych

porusza

kwestie,

których

omówienie

jest

konieczne

do

przeprowadzenia kolejnych zajęć. Zakres zagadnień, jakie doradca ds. zatrudnienia
powinien omówić z beneficjentami został przedstawiony we wcześniejszej części tego
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rozdziału (Tematyka). Zaleca się, aby wszystkie zajęcia indywidualne odbyły się jeszcze
przed zajęciami grupowymi dotyczącymi rozmowy kwalifikacyjnej.
Zajęcia grupowe dotyczące rozmowy przez telefon z pracodawcą mogą być
przeprowadzone zarówno przed, jak i po zajęciach grupowych dotyczących rozmowy
kwalifikacyjnej. Ważne jest żeby oba zajęcia zaplanować w czasie, gdy na zajęciach TUS
przerabiany jest blok tematyczny poświęcony przygotowaniu osób z ZA do wejścia w
środowisko

pracy.14

Najlepiej,

aby

zajęcia

grupowe

poświęcone

aktywnemu

poszukiwaniu pracy odbyły się na samym końcu, po zakończeniu cyklu spotkań
indywidualnych, jako ostatnie zajęcia grupowe. Stanowią one swego rodzaju
podsumowanie całego cyklu zajęć z doradcą ds. zatrudnienia.
Ad 2) Plan Rozwoju Zawodowego
Celem tworzenia Planów Rozwoju Zawodowego jest dokonanie wyboru przez każdego
beneficjenta zawodu, jaki chciałby wykonywać oraz kroków, które musi podjąć, aby
osiągnąć zamierzony cel. Dzięki informacjom zawartym w Planach Rozwoju
Zawodowego uczestnicy zajęć uświadomią sobie, na ile podejmowane przez nich
działania mają szansę przełożyć się na realne efekty w postaci stażu, a w przyszłości
również pracy zawodowej, zgodnych z ich kwalifikacjami i preferencjami. Plan wypełnia
doradca ds. zatrudnienia wspólnie z beneficjentem podczas zajęć indywidualnych.
Plan Rozwoju Zawodowego powinien zawierać:
spektrum działań wspierających, które podmiot wdrażający niniejszy Model,
będzie prowadził na rzecz beneficjenta (szkolenia, wsparcie ze strony
terapeutów, doradcy ds. zatrudnienia, staże, etc.) z wyszczególnieniem liczby
godzin udzielonego wsparcia oraz daty jego ostatecznej realizacji,
zdobyte wykształcenie oraz listę umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań, jakie
posiada beneficjent,

Jak wspomniano we wcześniejszej części niniejszego rozdziału, wskazane jest aby zajęcia grupowe z
doradcą ds. zatrudnienia odbywały się w ramach TUS.
14
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określenie rodzaju pracy bądź konkretnego zawodu, jaki chciałby w przyszłości
wykonywać beneficjent oraz kwalifikacji, jakie musi zdobyć, aby móc wykonywać
ten zawód,
określenie celów krótkoterminowych, które mają przybliżyć beneficjenta do celu
długoterminowego, jakim jest podjęcie zatrudnienia (np. zdobycie dodatkowych
umiejętności, wykształcenia kierunkowego, uczestnictwo w określonych kursach
i szkoleniach, etc.),
plan działań monitoringowych (działania monitoringowe powinny dotyczyć
okresu po ustaniu wsparcia dla beneficjentów, tj. po zakończeniu przez nich staży
i mają służyć wspieraniu ich w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz w realizacji
celów szczegółowych określonych w Planie Rozwoju Zawodowego).
Ad 3) Wzór CV
Doradca ds. zatrudnienia powinien opracować własny wzór CV, na podstawie którego
będzie tworzył CV każdego z beneficjentów podczas zajęć indywidualnych. Ważne, aby
uczestnicy zajęć aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu swoich dokumentów
aplikacyjnych, dlatego zaleca się, aby to oni pisali CV na komputerze, zgodnie z
opracowanym wzorem, korzystając ze wskazówek prowadzącego. Na ostatnich
zajęciach Curriculum Vitae powinno zostać uaktualnione, tak aby uwzględniało
kompetencje, jakie kandydat zdobył dzięki opisanym w niniejszym Modelu działaniom
wspierającym. Uaktualnione CV powinno też zawierać informacje o stażach odbytych w
ramach udzielonego wsparcia.
Wskazane jest, żeby odpowiednio wcześnie (nie później niż na tydzień przed zajęciami
poświęconymi CV), doradca ds. zatrudnienia poprosił każdego uczestnika o
przyniesienie ze sobą:
wszelkich

dokumentów

poświadczających

wykształcenie,

doświadczenie

zawodowe i zdobyte kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkół, kursów i
szkoleń, świadectwa pracy, dyplomy, certyfikaty, referencje),
najbardziej aktualnego CV (jeśli takie mają) w wersji elektronicznej i papierowej,
zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej.
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Mimo, że część uczestników zajęć mogła już wcześniej korzystać z CV, doradca ds.
zatrudnienia będzie mógł im pomóc w zmodyfikowaniu dokumentu w taki sposób, aby
uniknąć najczęściej popełnianych błędów, wyeksponować najistotniejsze treści i uczynić
dokument jak najskuteczniejszym dla każdego kandydata.
CV powinno zawierać:
dane osobowe kandydata,
wykształcenie (poszczególne etapy edukacji kandydata wypisane w odwrotnej
chronologii),
doświadczenie zawodowe (w tym odbyte staże i praktyki, wypisane w odwrotnej
chronologii),
kursy i szkolenia,
znajomość języków obcych,
umiejętności (np. obsługa komputera),
inne (dodatkowa działalność, szczególne osiągnięcia),
zainteresowania,
klauzulę o ochronie danych osobowych.
Z uwagi na to, że nie ma jednego ogólnie przyjętego schematu CV, narzędzie może być
modyfikowane indywidualnie pod kątem poszczególnych beneficjentów. Nie wszystkie
bloki tematyczne muszą być uwzględnione, np. blok poświęcony językom obcym można
pominąć, jeśli kandydat nie zna dobrze żadnego języka obcego, podobnie jak nie ma
potrzeby uwzględniać kursów i szkoleń, czy szczególnych osiągnięć, jeśli w danej
dziedzinie kandydat nie ma czym się pochwalić. W ten sposób można uniknąć
podkreślania

braków

kandydata,

jednocześnie

nie

okłamując

potencjalnego

pracodawcy.
Doradca ds. zatrudnienia powinien poinformować uczestników zajęć, że:
CV należy na bieżąco aktualizować, za każdym razem, kiedy w ich życiu
zawodowym pojawi się zmiana. Należy zatem wprowadzać informacje o każdym
nowym miejscu pracy, ostatnio odbytym stażu, ukończonym szkoleniu czy kursie
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językowym. Przed wysyłką CV do potencjalnego pracodawcy trzeba się upewnić,
że zawiera ono aktualne dane teleadresowe, etc.;
poszczególne bloki tematyczne CV (ich kolejność, a w pewnym stopniu również
zawartość) warto jest modyfikować, w zależności od stanowiska, na jakie się
aplikuje. Ważne jest, aby eksponować te treści, które mogą się okazać przydatne
pod kątem wymagań potencjalnego pracodawcy i ew. usuwać informacje
nieistotne z punktu widzenia oferty pracy, np. ukończony wiele lat temu kurs na
operatora wózka widłowego, jeśli kandydat szuka pracy jako pracownik biurowy.
Ad 4) Wzór listu motywacyjnego
Tworząc list motywacyjny wspólnie z kandydatem podczas zajęć indywidualnych,
doradca ds. zatrudnienia powinien go poinformować o zasadach, jakimi należy się
kierować podczas jego pisania oraz o tym, że każdy list motywacyjny musi być tworzony
na potrzeby konkretnej oferty czy stanowiska. Przed zajęciami poświęconymi listowi
motywacyjnemu doradca ds. zatrudnienia powinien się upewnić, że miejsce, w którym
odbędą się zajęcia, jest wyposażone w komputer z dostępem do Internetu. Najlepszą
metodą nauki pisania listu motywacyjnego jest odniesienie się do konkretnej oferty
pracy, dlatego też doradca ds. zatrudnienia powinien poprosić uczestnika zajęć o:
wyszukanie oferty pracy zgodnej z jego zainteresowaniami i predyspozycjami na
wybranej stronie internetowej zawierającej oferty pracy15,
zebranie najistotniejszych informacji o rekrutującej firmie,
stworzenie listu motywacyjnego pod kątem wybranej przez kandydata oferty w
oparciu o ogólnie obowiązujący schemat lub wzór opracowany przez doradcę ds.

Ze względu na ograniczenie czasowe najlepiej, jeśli doradca ds. zatrudnienia wyszuka przed
zajęciami ok. 20 zróżnicowanych ofert pracy w Internecie i skopiuje je do jednego pliku.
Następnie każdy uczestnik zajęć wybierze spośród nich jedną ofertę, która najbardziej mu
odpowiada (stanowisko, na które chciałby aplikować lub wydaje mu się, że spełnia przynajmniej
część wymagań pracodawcy). Prowadzący powinien wybrać takie oferty, które nie zawierają
wygórowanych wymagań w stosunku do kandydata, np. dotyczących kilkuletniego doświadczenia
w pracy na podobnym stanowisku, etc.
15
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zatrudnienia. W liście należy się odnieść do wymagań zawartych w ofercie pracy i
poprzeć to odpowiednimi przykładami.
List motywacyjny powinien zawierać:
aktualną datę (umieszczoną w prawym górnym rogu kartki),
imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon osoby starającej się o pracę
(umieszczone w lewym górnym rogu, trochę poniżej daty),
dane adresata listu, tj. imię i nazwisko, tytuł zawodowy, ew. posiadane stopnie
naukowe, nazwę i adres firmy (umieszczone poniżej, po prawej stronie),
numer referencyjny (w przypadku, jeśli odpowiadamy na ogłoszenie, gdzie jest
on podany),
jasno określoną strukturę (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),
zwrot grzecznościowy rozpoczynający list (np. Szanowny Panie, Szanowna Pani,
etc.),
określenie, na jakie ogłoszenie odpowiada kandydat i na jakie stanowisko chce
aplikować,
przyczynę napisania listu (wyjaśnienie, dlaczego kandydat stara się o pracę w tej
właśnie firmie, na takim a nie innym stanowisku),
krótki opis doświadczenia zawodowego, umiejętności i zalet osobistych
kandydata (wybór pod kątem pracy na stanowisku, o które się ubiega, nie
powtarzając słowo w słowo tego, co zostało zawarte w CV),
zachętę do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (w zakończeniu
listu kandydat powinien wspomnieć np., że liczy na to, iż jego oferta
zainteresowała potencjalnego pracodawcę i z przyjemnością udzieli mu więcej
informacji na swój temat podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
zwrot grzecznościowy „z poważaniem” lub „z wyrazami szacunku” oraz
własnoręczny podpis kandydata pod listem.
Ad 5) Profil osobisty kandydata (komplementarny ze zindywidualizowanym CV)
Profil osobisty kandydata jest narzędziem opracowanym specjalnie dla osób z ZA, które
poszukują bądź w najbliższym czasie będą poszukiwać stażu lub pracy albo dla których
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staż jest poszukiwany przez doradcę ds. zatrudnienia. Celem tego dokumentu jest
przekazanie potencjalnemu pracodawcy jak najpełniejszej informacji na temat
kandydata. Powinien stanowić uzupełnienie jego CV, zawiera bowiem cenne dla
pracodawcy dodatkowe informacje, których nie umieszcza się w standardowych
dokumentach aplikacyjnych.
Profil osobisty kandydata jest dokumentem, który powinien wypełnić doradca ds.
zatrudnienia we współpracy z terapeutami oraz trenerami IT i prac biurowych.
Najlepszą ku temu okazją są zebrania kadry wspierającej, kiedy to kadra udzielająca
beneficjentom bezpośredniego wsparcia ma szansę przedyskutować ich kompetencje,
problemy, postępy czy potrzeby.
Profil osobisty kandydata powinien zawierać:
listę kompetencji zawodowych kandydata (kompetencje w zakresie IT, prac
biurowych oraz inne dodatkowe kompetencje i umiejętności, w tym znajomość
języków obcych),
listę kompetencji osobistych kandydata (zainteresowania, mocne strony),
listę kompetencji społecznych kandydata (relacje interpersonalne, umiejętność
radzenia sobie ze stresem oraz proszenia o pomoc i informację zwrotną),
opis specjalnych potrzeb i wymagań kandydata, jeśli chodzi o środowisko pracy
oraz strukturę i planowanie zadań, a także określenie stopnia samodzielności
kandydata,
informacje dotyczące dyspozycyjności kandydata, z wyszczególnieniem dni
tygodnia i godzin, kiedy kandydat może odbywać staż/pracować,
dodatkowe informacje (opcjonalnie), gdzie można zawrzeć np. dane na temat
orzeczenia o niepełnosprawności kandydata.
Ad 6) Program stażu
Program stażu powinien być tworzony dla każdego odbiorcy indywidualnie, pod kątem
specyfiki firmy i stanowiska, na którym odbywa się staż.
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Osobą odpowiedzialną za opracowanie programu stażu dla każdego beneficjenta jest
doradca ds. zatrudnienia, jednak powinien to robić we współpracy ze stażodawcą, po
uprzednim ustaleniu z nim zakresu obowiązków stażysty i najważniejszych kwestii
dotyczących planowanego stażu.
Wzór programu stażu, będący załącznikiem do niniejszego Modelu, został przygotowany
pod kątem potrzeb wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Na
podstawie zawartych w nim wytycznych możliwe jest opracowanie dla każdego stażysty
programu stażu, który nie tylko ułatwi mu orientację w firmie, ale przede wszystkim
pozwoli szybciej oswoić się z zakresem obowiązków i zrozumieć wyznaczone dla niego
zadania.
Wiele osób z ZA preferuje zadania o jasnej strukturze, z precyzyjnie określonymi
kryteriami poprawności. Bardziej złożone zadania mogą wymagać wytycznych
opracowanych w formie pisemnej. Wzór programu stażu został pomyślany w taki
sposób, aby umożliwić stażodawcy pisemne wyjaśnienie zadań, które mogą wymagać
doprecyzowania.
Oprócz standardowych informacji, dotyczących czasu i miejsca odbywania stażu,
stanowiska na jakim się odbywa czy opiekuna stażu, program stażu powinien zawierać
następujące elementy:
omówienie struktury organizacyjnej w firmie, w której odbywa się staż,
przedstawienie opiekuna stażu: wyjaśnienie, komu podlega stażysta i do kogo
może się zwrócić w przypadku pytań lub problemów,
omówienie, czym zajmuje się dana firma, a w szczególności dział, w którym
odbywa się staż,
oprowadzenie stażysty po budynku, wskazanie, gdzie znajduje się toaleta,
kuchnia, etc.,
zapoznanie stażysty z przepisami i regulaminami,
omówienie programu stażu wspólnie ze stażystą, w tym jego zakresu
obowiązków i ew. innych obowiązków, jakie wiążą się z pracą na danym
stanowisku,
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omówienie oczekiwań wobec stażysty i kwestii formalnych (godziny pracy,
przerwy, nieusprawiedliwione nieobecności, etc.),
pisemny zakres obowiązków stażysty z wyjaśnieniem zadań, które wymagają
doprecyzowania,
pisemne wyszczególnienie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, jakie
nabędzie stażysta po zrealizowaniu programu stażu,
informację o zaświadczeniu, które zostanie wystawione stażyście przez firmę lub
instytucję, w której odbywał się staż, po zrealizowaniu przez niego programu
stażu (powinno zawierać informację o zadaniach realizowanych przez stażystę i
umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu).
Porady wizażysty i stylisty dla osób z ZA
W Modelu przewidziano porady wizażysty i stylisty dla osób z ZA. Dzięki wskazówkom
stylisty, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę wyglądu, samopoczucia i pewności
siebie uczestników Programu, osoby z ZA będą wiedziały, jak o siebie zadbać w każdej
sytuacji i poczują się pewniej podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Wskazane
jest, aby spotkanie ze stylistą odbyło się przed próbną rozmową kwalifikacyjną, która
będzie ćwiczona z doradcą ds. zatrudnienia podczas zajęć grupowych. Jest to dobry
moment, ponieważ uczestnicy zajęć powinni wtedy zostać poproszeni o kompleksowe
przygotowanie się do tego spotkania. Doradca ds. zatrudnienia powinien ich m.in.
poprosić, żeby ubrali się na próbną rozmowę kwalifikacyjną tak, jakby była to
prawdziwa rozmowa z pracodawcą. Nowa fryzura, dobrze dobrany strój i kolorystyka
powinny sprawić, że będą się czuli mniej skrępowani podczas zajęć z udziałem kamery.
W zakres porad wizażysty i stylisty powinny wchodzić:
dla mężczyzn (średnio 4 godziny na osobę): dobór fryzury, pomoc w doborze
garderoby, porady dotyczące stroju przeznaczonego do miejsca pracy –
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem preferowanego
stylu oraz kolorystyki klienta, a także porada z zakresie pielęgnacji twarzy i
włosów;
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dla kobiet (średnio 6 godzin na osobę): dobór fryzury, pomoc w doborze
garderoby, porady dotyczące stroju przeznaczonego do miejsca pracy –
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem preferowanego
stylu oraz kolorystyki klienta, a także porada z zakresie pielęgnacji twarzy i
włosów oraz nauka wykonania makijażu.
Monitoring wsparcia doradcy ds. zatrudnienia
Monitoring wsparcia doradcy ds. zatrudnienia jest prowadzony na podstawie Planu
Rozwoju Zawodowego. Przeznaczeniem tego dokumentu, wypełnianego przez
beneficjenta wraz z doradcą, jest zaplanowanie, jakie kroki musi podjąć dana osoba, aby
osiągnąć cel zawodowy. Jednocześnie taki dokument może służyć do sprawdzania na
bieżąco, które zadania zostały już wykonane przez uczestnika Programu.
Monitoring wsparcia doradcy ds. zatrudnienia może być prowadzony poprzez analizę
dokumentów

opracowywanych

podczas

zajęć

indywidualnych

–

CV

i

listu

motywacyjnego. Można sprawdzać, czy dokumenty te są aktualizowane na bieżąco przez
uczestników oraz czy kwalifikacje zdobyte przez nich w czasie realizacji Programu
zostały uwzględnione w dokumentach aplikacyjnych.
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V.

WSPARCIE PRAWNIKA

Maria Jankowska
Kadra
Kolejną osobą pracującą bezpośrednio z beneficjentami powinien być prawnik. Do
obowiązków prawnika należą:
prowadzenie zajęć grupowych z beneficjentami, mających na celu udzielenie
informacji prawnych o systemie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
prowadzenie spotkań indywidualnych z beneficjentami, mających na celu
udzielanie

informacji

szczegółowych,

dotyczących

konkretnej

sytuacji

beneficjenta,
udzielanie indywidualnych porad prawnych, w przypadku konieczności podjęcia
określonych działań, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów,
opracowanie ram prawnych dla przewidzianych w Modelu działań, oraz
opracowanie stosownych dokumentów, takich jak regulaminy, wzory umów, etc.,
konsultacje z doradcą ds. zatrudnienia, terapeutami oraz innymi specjalistami
realizującymi

Model

w

sprawach

dotyczących

formalnych

warunków

planowanych i podejmowanych działań (zarówno w trakcie realizacji Modelu, jak
i warunków rekomendowanych i dostępnych dla beneficjentów po jego
zakończeniu).
Prawnik nie musi być radcą prawnym czy adwokatem, ale powinna to być osoba mająca
wiedzę i doświadczenie z zakresu przepisów prawa cywilnego, prawa pracy, systemu
rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, systemu promocji
zatrudnienia, systemu orzecznictwa o niezdolności do pracy, systemu pomocy
społecznej i szeroko pojętych świadczeń społecznych.
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Prawnik powinien mieć doświadczenie w kontaktach z osobami z ZA lub przynajmniej
zostać przeszkolony w tym zakresie. Wydaje się wskazane, aby zarówno spotkania
grupowe, jak i część spotkań indywidualnych, odbywały się w obecności terapeutów lub
doradcy ds. zatrudnienia, w celu optymalnej komunikacji między osobą z ZA a
prawnikiem.
Jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie, zajęcia grupowe może prowadzić zamiast
prawnika doświadczony specjalista zajmujący się doradztwem zawodowym – Model
zawiera wyczerpujące wskazówki co do zakresu tematycznego zajęć a aktualizacja
informacji jest możliwa w oparciu o podstawowe akty prawne lub materiały
zamieszczane na stronach internetowych. Omawiany materiał powinien być zrozumiały
dla osób z autyzmem, zatem należy go przedstawić w przystępny sposób;
specjalistyczna wiedza prawnicza może być potrzebna tylko w szczególnych
przypadkach.
Co do spotkań indywidualnych, prawnik jest niezbędny, ze względu na konieczność
interpretacji konkretnych sytuacji, udzielania porad lub podjęcia stosownych działań,
np. przygotowania pism procesowych.
Założenia organizacyjne
Każdy uczestnik Programu w ramach przygotowania do podjęcia stażu, innej formy
aktywizacji zawodowej bądź pracy powinien otrzymać średnio 10 godzin wsparcia
prawnika. Wydaje się celowe przeprowadzenie 6 godzin zajęć grupowych, w dwóch
cyklach spotkań; jeden cykl w pierwszym okresie realizacji Modelu – 4 godziny, drugi
cykl przed zakończeniem realizacji Modelu – 2 godziny. Każdy odbiorca powinien zatem
wziąć udział w dwóch cyklach zajęć grupowych podzielonych na 1-2 godzinne
spotkania. Spotkania te mogą się odbywać w grupach liczących 4-6 osób. Pozostałe 4
godziny powinny być przeznaczone na wsparcie indywidualne. Wymiar wsparcia
indywidualnego może się znacznie różnić w zależności od sytuacji uczestnika. W jednym
przypadku jego potrzeby będą dotyczyły udzielania wyjaśnień i informacji, w innym
przypadku pomocy, np. w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności w postępowaniu
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trzyinstancyjnym. Każda wysokofunkcjonująca osoba z autyzmem lub zespołem
Aspergera ma odmienną sytuację zdrowotną, rodzinną i finansową a wsparcie powinno
być dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego odbiorcy. Wsparcie indywidualne
może być udzielane w formie indywidualnych spotkań, ale również drogą mailową lub
poprzez przygotowanie potrzebnych dokumentów. Ze względu na charakter porad
prawnych oraz na specyfikę zaburzeń uczestników wskazane jest, aby większość porad i
informacji była wsparta formą pisemną. Przygotowanie wniosków czy pism
procesowych nie wymaga ciągłej obecności beneficjenta, a jedynie konsultacji wstępnej,
dostarczenia stosownych dokumentów oraz konsultacji końcowych.
Każdy uczestnik powinien wziąć udział w obowiązkowym spotkaniu indywidualnym z
prawnikiem, w wymiarze jednej godziny, na początku realizacji Programu. Celem
spotkania jest wnikliwa analiza indywidualnej sytuacji każdego beneficjenta oraz
zaplanowanie i ew. podjęcie dalszych działań. Prawnik powinien także poniformować
osobę z ZA o jej uprawnieniach związanych z niepełnosprawnością i korzyściach
wynikających z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, a także zorientować się,
czy dana osoba ma szanse na przyznanie jej renty socjalnej, etc.
Następne spotkania powinny odbywać się w miarę potrzeb, tj. w dowolnym momencie
realizacji Programu uczestnicy powinni mieć możliwość otrzymania pomocy prawnika,
jeśli taka pomoc okaże się potrzebna. Wydaje się wskazane odbycie z każdym
uczestnikiem godzinnego spotkania również pod koniec realizacji Programu, w celu
ponownego rozpoznania potrzeb i ewentualnej pomocy w aktualnej sytuacji.
Tematyka
1. Tematyka zajęć grupowych
Zajęcia grupowe mają służyć przekazaniu w możliwie przystępny sposób kompleksowej
wiedzy prawnej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej podejmującej próbę wejścia na
rynek pracy.
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Zakres tematyczny zajęć grupowych powinien obejmować:
najważniejsze akty prawne, źródła prawa, źródła wiedzy o przepisach,
definicje

pojęć:

osoba

bezrobotna,

osoba

poszukująca

pracy,

osoba

niepełnosprawna oraz warunki i tryb uzyskania odpowiedniego statusu,
ogólne zasady zatrudniania osób w Polsce, w tym osób niepełnosprawnych,
formy zatrudniania w Polsce – umowy o pracę i ich rodzaje, umowy
cywilnoprawne, wynagrodzenia i ich relacje do innych świadczeń, podatki i inne
ciężary publiczne,
uprawnienia pracownika niepełnosprawnego,
uprawnienia pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego,
formy aktywizacji zawodowej dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy,
formy

rehabilitacji

zawodowej

i

aktywizacji

zawodowej

dla

osób

niepełnosprawnych,
instytucje, do których należy się zwracać o pomoc,
możliwe wymagane dokumenty.
Metody pracy
W celu ułatwienia osobom z zespołem Aspergera przyswojenia przekazywanych im
informacji, wydaje się celowe rozszerzenie formy wykładu o następujące elementy:
wprowadzenie zasady zadawania pytań przez uczestników w trakcie wykładu w
celu wyjaśniania na bieżąco ewentualnych nieporozumień,
staranne przygotowanie materiałów pisemnych, zawierających stosunkowo
szczegółowe informacje i przekazanie ich uczestnikom co najmniej na dwa dni
przed spotkaniem grupowym (w celu umożliwienia im wcześniejszej lektury
materiałów, co powinno ułatwić przyswojenie wiedzy i pozwolić na
wprowadzenie elementów pracy warsztatowej),
wprowadzenie elementów pracy warsztatowej do zajęć grupowych, w celu
osiągnięcia większego zaangażowania uczestników oraz weryfikacji poziomu
przyswojenia przez nich informacji (co powinno

ograniczyć potrzebę
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obligatoryjnych zajęć indywidualnych, mających na celu sprawdzenie stopnia
przyswojenia informacji podczas zajęć grupowych),
unikanie niejasnych i wieloznacznych pojęć.
2. Tematyka zajęć indywidualnych
Spotkania indywidualne z prawnikiem pomyślane są w taki sposób, aby zapewnić
beneficjentom wsparcie w najważniejszych obszarach związanych z przygotowaniem do
podjęcia pracy zawodowej.
Wsparcie indywidualne dla beneficjenta obejmuje kilka podstawowych zagadnień:
badanie stopnia zrozumienia tematyki zaprezentowanej na zajęciach grupowych
i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości,
omówienie konkretnej sytuacji osoby z ZA w zakresie wykształcenia, orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, stażu pracy, ewentualnej renty rodzinnej lub
socjalnej,
omówienie ewentualnych kroków, które należy podjąć i formalności, których
należy dopełnić w zakresie służącym aktywizacji zawodowej,
udzielenie informacji prawnych w innych sprawach zgłaszanych przez odbiorcę,
dotyczących jego sytuacji, w celu osiągnięcia przez niego poczucia pewności
sytuacji prawnej,
w przypadku godzinnego spotkania pod koniec realizacji Programu – końcowa
ocena sytuacji beneficjenta i ewentualne zaplanowanie dalszych działań.
Tematyka zajęć indywidualnych uzupełniających zależy od potrzeb odbiorcy i może
obejmować specjalistyczne doradztwo, pomoc w procedurze uzyskania orzeczenia o
niepełnosprawności, renty socjalnej, świadczeń i zasiłków, podatków, zawierania umów
i innych zobowiązań itp.
Narzędzia
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Zarówno podczas bezpośredniej pracy z beneficjentami, jak i pośrednio, działając na ich
rzecz we współpracy z terapeutami i innymi specjalistami w ramach pomocy prawnej,
prawnik powinien korzystać z dokumentów zawierających:
informacje z zakresu zajęć grupowych z prawnikiem,
informacje szczegółowe dotyczące uprawnień pracownika niepełnosprawnego i
pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego,
informacje i rekomendacje dotyczące konkretnego odbiorcy,
oraz wzorów umów, wzorów wniosków i innych pism, a także aktów prawnych,
orzecznictwa itp.
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VI.

STAŻE

Wioletta Borys-Kierszniewska, Ewelina Wildner
Znalezienie pracy jest niezwykle istotne dla osób z ZA, przede wszystkim ze względu na
wpływ podjęcia zatrudnienia na ich poczucie własnej wartości i osiągnięcie finansowej
niezależności lub możliwość wsparcia domowego budżetu. Wszystkie działania
skierowane bezpośrednio do uczestników Programu prowadzą do podjęcia przez nich
staży, a następnie pracy. Szkolenia z zakresu IT oraz prac biurowych, podwyższając
umiejętności zawodowe osób z ZA, mają zwiększyć szanse ich zatrudnienia. Staże
(bezpłatne lub płatne przez pracodawcę) są dla uczestników Programu kolejnym
etapem na drodze aktywizacji zawodowej. Doświadczenie zdobyte podczas stażu
podnosi wartość oferty osoby z ZA na rynku pracy i jest dobrym bodźcem do aktywnego
poszukiwania pracy.
Osobą odpowiedzialną za poszukiwanie miejsc stażowych dla uczestników Programu
powinien być doradca ds. zatrudnienia. Do jego obowiązków, opisanych szczegółowo w
rozdziale IV, należy nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami
firm i instytucji działających w branżach IT i administracji biurowej w celu umożliwienia
beneficjentom odbycia staży i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Pracodawcy
Potencjalnymi pracodawcami/stażodawcami uczestników Programu są organizacje,
instytucje, korporacje oraz średnie i małe firmy – przede wszystkim te, które działają w
branży IT i/lub zatrudniają pracowników biurowych, i które mogłyby powierzyć
osobom z ZA zadania do wykonania.
Ustawowe zobowiązanie instytucji publicznych do zatrudniania co najmniej 6% osób
niepełnosprawnych oraz polityka Państwa, przeciwdziałająca umieszczaniu przez
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urzędy opłat karnych w budżetach, co wpływa na zwiększenie zainteresowania
instytucji administracji publicznej zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, wskazują na
na te instytucje jako potencjalnych pracodawców osób z ZA. Organizacyjne aspekty
funkcjonowania instytucji publicznych odpowiadają wymaganiom niezbędnym do
podjęcia staży i pracy przez osoby z ZA. Jasna i ściśle określona struktura organizacyjna i
funkcjonalna, standardy w zakresie używanych oznaczeń departamentów, komórek
organizacyjnych i stanowisk, to środowisko pracy przyjazne dla osób z ZA.
Dobre warunki do odbywania stażu dla osób z ZA oferują też firmy i korporacje, ze
względu na powszechne stosowanie norm, takich jak ISO, i wysoki stopień organizacji.
Sytuacja, w której istnieją opracowane i sprawdzone procedury wykonywania zadań
może ułatwić pracę stażyście i znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia
sytuacji trudnych, powodowanych przez problemy komunikacyjne. Trend tworzenia
odrębnych działów odpowiedzialności społecznej (CSR – z ang. Corporate Social
Responsibility – Społeczna odpowiedzialność biznesu) wpisuje się w realizację
projektów upowszechniających zatrudnianie osób z ZA. Działy CSR korporacji
przywiązują wagę do idei współodpowiedzialności społecznej i współpraca z nimi
przebiega partnersko. We współpracy z działami kadr można napotkać trudności,
dlatego wskazane jest korzystanie z pomocy firm doradczych, zajmujących się
konsultacjami i doradztwem w zakresie kontaktów z dużymi firmami. Firmy doradcze
posiadają duże doświadczenie we współpracy z klientami korporacyjnymi i ich
wskazówki dotyczące komunikacji, sposobów dotarcia do osoby decyzyjnej w korporacji
i przekonania jej do współpracy w zakresie staży, mogą się okazać bardzo pomocne przy
pozyskiwaniu miejsc stażowych dla osób z ZA i w znaczący sposób ułatwić pracę
doradcy ds. zatrudnienia.
Wśród miejsc, w których osoby z ZA mogłyby podjąć zarówno staż, jak i pracę, znajdą się
również organizacje pozarządowe, m.in. prowadzone przez nie placówki oferujące
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Pracownicy tych instytucji zorientowani są na
świadczenie pomocy innym osobom i posiadają doświadczenie w radzeniu sobie w
trudnych sytuacjach, dzięki czemu wiedzą, jak ważne jest zapewnienie osobom z ZA
przyjaznego środowiska pracy.
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Działania upowszechniające
Kluczowym zadaniem Modelu jest upowszechnianie wśród potencjalnych pracodawców
pozytywnych aspektów zatrudniania osób z ZA. Doradca ds. zatrudnienia powinien
poszukiwać potencjalnych pracodawców na otwartym rynku pracy poprzez:
upowszechnianie informacji o stażach za pośrednictwem partnerów realizatora
Modelu,
upowszechnianie informacji o stażach poprzez mailingi drogą elektroniczną i
pocztową,
organizowanie seminariów/warsztatów na temat zatrudniania osób z ZA,
upowszechnianie informacji o stażach wśród innych NGO,
organizowanie indywidualnych spotkań z przedstawicielami korporacji, firm i
instytucji,
organizowanie grupowych spotkań dla kadry potencjalnego pracodawcy w jego
siedzibie.
Warsztaty/seminaria
Jednym ze sposobów przekonania pracodawców, że warto zatrudniać osoby z ZA są
warsztaty/seminaria. Podczas seminariów czy warsztatów, w zależności od przyjętej
formuły, pracodawcy powinni mieć okazję nie tylko usłyszeć kim jest osoba z ZA i
dlaczego warto ją zatrudnić, ale także poznać przedstawicieli tej grupy.
Dobrym rozwiązaniem jest prezentacja kompetencji uczestników Programu (1-3 osoby
uczestniczące w Programie opowiadają krótko o tym, jakie umiejętności zdobyły lub
wzmocniły uczestnicząc w zajęciach), i/lub przeprowadzenie ćwiczenia (wybraną
metodą warsztatową) przez osobę z ZA. Ćwiczenie może polegać na zapytaniu
uczestników warsztatów – przedstawicieli firm i instytucji podzielonych na małe grupy,
jakie zadania mogliby powierzyć osobom z ZA w swoich miejscach pracy. Po zebraniu
karteczek z zadaniami można, używając metody metaplanu, podzielić zadania na
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obszary kompetencyjne i przedyskutować razem z osobami z ZA, które z zadań mogłyby
i/lub chciałyby wykonywać i dlaczego.
Warto porozmawiać również o zadaniach, których osoby z ZA nie znają lub nie wiedzą,
jak należy je wykonać. Istotne jest, aby podczas warsztatów poinformować, że programy
zajęć (IT i biurowych) mogą być dostosowane do zmiennych potrzeb otwartego rynku
pracy; taka informacja może stanowić zachętę dla potencjalnych pracodawców i ułatwić
późniejsze rozmowy o stażach. Uczestnicy warsztatów powinni poznać procedurę
organizowania stażu oraz oferowane formy wsparcia, zarówno dla pracodawcy, jak i dla
stażysty, a także otrzymać precyzyjną informację o tym, jak długo trwa staż oraz kto, i
czy w ogóle, ponosi koszty pracy asystenta. Należy również podkreślić przygotowanie
merytoryczne asystentów, którzy znają dobrze beneficjentów, ponieważ wspierali ich
wcześniej podczas zajęć IT i/lub biurowych. Wiedza asystentów na temat
funkcjonowania osób z ZA, zdobyta podczas 16-godzinnego szkolenia teoretycznego nt.
metod pracy z osobami z zespołem Aspergera i wzbogacona o doświadczenia zdobyte w
trakcie pracy z osobami z ZA podczas zajęć podnoszących ich kompetencje zawodowe
sprawi, że będą potrafili zweryfikować i wzmocnić umiejętności osób z ZA związane z
radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.
Kontakty z pracodawcami
Zdefiniowanie oczekiwań wobec pracodawców w kontekście współpracy z osobami z ZA
należy do kluczowych zadań doradcy ds. zatrudnienia z ramienia realizatora Programu.
W kontaktach z pracodawcami należy być uczciwym i nie zakładać, że zachowania
trudne nie wystąpią podczas współpracy pracodawcy z osobami z ZA. Należy
poinformować rzeczowo zainteresowane osoby o tym:
w jaki sposób można usprawnić komunikację z osobami z ZA,
w jaki sposób organizować obowiązki stażysty,
jak zachować się w trudnej sytuacji,
jak informować osoby z ZA o popełnianych przez nie błędach,
jakie są inne okoliczności, specyficzne dla kontaktów z osobami z ZA.
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Pracodawcy, którzy wyrażą zainteresowanie współpracą ze stażystą powinni zostać
poinformowani o kompleksowym wsparciu ze strony realizatora Programu, tj.:
możliwości udziału w warsztatach/seminarium na temat zatrudniania osób z ZA,
możliwości indywidualnego spotkania z psychologiem opiekującym się
uczestnikiem Programu i doradcą ds. zatrudnienia,
zapewnieniu

przez

realizatora

Programu

wzorów

dokumentów/umów

formalizujących współpracę pracodawcy i osoby z ZA, dla prawnej i formalnej
weryfikacji przez firmę/instytucję,
organizowaniu niezbędnego wsparcia dotyczącego współpracy z osobami z ZA.
Pozytywny wynik rozmów o stażu dla osób z ZA w dużym stopniu może zdeterminować
doradca ds. zatrudnienia poprzez swoje kompetencje i rzeczowość. Pracodawcy
oczekują konkretnych rozwiązań i jasnych odpowiedzi. Należy być przygotowanym do
udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie się pojawią podczas negocjacji; brak
odpowiedzi prowadziłby do obniżenia wiarygodności realizatora Programu. Wiedza o
psychologicznych aspektach funkcjonowania osób z ZA i sposobach radzenia sobie w
sytuacjach trudnych jest kluczowa.
Po otrzymaniu decyzji o nawiązaniu współpracy ze stażystą/osobą z ZA realizator
Programu jest zobowiązany jak najszybciej przedstawić pracodawcy informację o
wybranym na staż uczestniku Programu oraz opracowany przez psychologa Program
wsparcia dla pracodawców, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Modelu.
Bardzo ważne, aby w pierwszym spotkaniu stażysty i pracodawcy uczestniczył doradca
ds. zatrudnienia i/lub psycholog opiekujący się uczestnikiem Programu. Krótka,
rzeczowa rozmowa o potrzebach stażysty i oczekiwaniach pracodawcy pozwoli uniknąć
nieporozumień między obiema stronami w dalszej współpracy. Podczas tej rozmowy
należy ustalić:
kiedy i jak długo stażysta będzie pracował,
jakie zasady organizacji pracy muszą być przestrzegane przez obie strony: co
może, a czego nie powinien robić stażysta w czasie trwania stażu,
plan czasu pracy i przerw,
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sposoby komunikacji: jak informować stażystę o błędach w pracy.
Po zakończeniu stażu pracodawca powinien otrzymać do wypełnienia ankietę
ewaluacyjną z pytaniami o jakość i problemy we współpracy ze stażystą oraz
ewentualne plany zatrudnienia osoby z ZA po zakończeniu stażu.
Wsparcie dla stażysty
Program zakłada zapewnienie osobie z ZA niezbędnego wsparcia w zakresie:
znalezienia oferty stażu u pracodawcy,
wyboru stażysty do wykonywania zadań na rzecz określonego pracodawcy – w
kontekście kompetencji stażysty i oczekiwań pracodawcy,
zapewnienia niezbędnej struktury: planowania i organizacji zadań podczas stażu,
dbałości

o

komfort

funkcjonowania

stażysty

w

zakresie

zapewnienia

optymalnych warunków i godzin pracy,
oddelegowania asystenta wspierającego stażystę, jeśli to wsparcie znacząco
wpłynie na sprawność funkcjonowania stażysty.
Zaleca się, żeby asystentami byli studenci lub absolwenci kierunków: psychologia,
pedagogika lub praca socjalna. Dopuszcza się zatrudnienie w tym charakterze również
osób o innym przygotowaniu, które posiadają wiedzę, doświadczenie i szczególną
wrażliwość wobec potrzeb osób z ZA. Decyzja o tym czy stażysta będzie realizował
zadania powierzone przez pracodawcę samodzielnie, czy skorzysta ze wsparcia
asystenta, leży w gestii pracodawcy i realizatora Programu. Pracodawca, ze względu na
specyfikę organizacji pracy, w szczególności w korporacjach międzynarodowych
utrzymujących wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony (m.in. wyposażone w
elektroniczne systemy monitoringu) może wymagać wsparcia stażysty przez asystenta
przez cały czas trwania stażu. Niezależnie od tego, realizator Programu powinien
sugerować pracodawcy, czy określony uczestnik podczas stażu potrzebuje wsparcia
asystenta czy też nie. W sytuacji, kiedy wiadomo, że dany uczestnik Programu wymaga
ciągłego wsparcia asystenckiego, dobrym rozwiązaniem wydaje się skierowanie go na
staż do takiego pracodawcy, który wymaga, aby stażysta pozostawał pod stałą opieką
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asystenta lub do pracodawcy, który zaakceptuje ciągły udział asystenta w stażu
wybranego uczestnika Programu.
W placówkach świadczących profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną
pracują osoby, które w czasie swojej pracy mogą pełnić również funkcję mentora
stażysty. Doradca ds. zatrudnienia lub psycholog/terapeuta pracujący z uczestnikami
Programu powinni się najpierw wypowiedzieć, czy jest to odpowiednia forma wsparcia
dla danej osoby z ZA. Osoba podejmująca się wspierania stażysty może otrzymać
wynagrodzenie, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Podsumowanie
Staże wydają się być efektywną formą wprowadzania osób z ZA na rynek pracy. Na
podstawie doświadczeń związanych z testowaniem Modelu przez Fundację SYNAPSIS
można stwierdzić, że sukcesy osób z ZA w kontekście odbywanych staży są bardzo
wymierne:
pracodawcy wydają się być zadowoleni z wyników pracy stażystów, szczególnie z
dobrych efektów wykonywanych przez nich powtarzalnych, rutynowych zadań,
które są zwykle uważane przez pracowników firm/organizacji za monotonne
(jednak, chociażby z przyczyn proceduralnych, muszą być przez nich
wykonywane),
wzrost kompetencji zawodowych osób z ZA powoduje u nich wzrost poczucia
własnej wartości,
stażyści mają możliwość zweryfikować swoje umiejętności zdobyte w trakcie
szkoleń podczas realizacji zadań praktycznych (dzięki czemu mogą się
przekonać, czy dokonany wybór stanowiska pracy był właściwy, a także mają
możliwość przekonać pracodawcę, że są wartościowymi kandydatami do pracy
na stanowiskach związanych z branżą IT i prac biurowych).
Monitoring staży
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Monitoring staży ma na celu zebranie informacji o przebiegu staży beneficjentów. Do
monitoringu staży powinien zostać zaangażowany asystent, który wspierał beneficjenta
w czasie stażu.
W czasie monitoringu warto jest zbierać informacje związane m.in. z następującymi
zagadnieniami:
Czym charakteryzowało się miejsce odbywania stażu?
Jakie zadania wykonywał beneficjent podczas stażu?
Czego beneficjent nauczył się podczas stażu?
Czy miejsce pracy było dopasowane do potrzeb beneficjenta?
Jak przebiegała komunikacja z innymi współpracownikami?
Jakie problemy wystąpiły podczas stażu? Jak zostały rozwiązane?
Jak pracodawca ocenia możliwość zatrudnienia osoby z ZA po doświadczeniach
ze stażu? Czy stażysta spełnił oczekiwania pracodawcy?
Czy pracodawca po doświadczeniach ze stażu jest gotowy przyjąć do pracy osobę
ze spektrum autyzmu?
Część informacji powinna być zbierana przez asystenta na bieżąco podczas stażu (np.
jego spostrzeżenia nt. problemów jakie wystąpiły, notowanie zadań, jakie wykonywał
beneficjent). Asystent powinien na bieżąco sporządzać notatki i spisywać uwagi
dotyczące przebiegu stażu. Pozostałe informacje można uzyskać podczas rozmowy
podsumowującej staż. Powinno być to zadaniem doradcy ds. zatrudnienia.
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ORGANIZACJA PRACY NAD WDRAŻANIEM MODELU
I.

HARMONOGRAM – POSZCZEGÓLNE ETAPY REALIZACJI

Helena Dorociak
Dla prawidłowej realizacji Programu należy opracować harmonogram działań
obejmujący

wszystkie

rodzaje

oferowanego

wsparcia

(bezpośredniego

oraz

pośredniego), jak i pozostałe czynności, do jakich należą np. działania przygotowujące
(wyposażenie pracowni, dokonanie niezbędnych zakupów, etc.) czy monitoring
realizacji Programu.
Planowania można dokonać np. w postaci często spotykanego harmonogramu Gantta, z
zastosowaniem jednostek miesięcznych, czasami jednak konieczne może się okazać
planowanie tygodniowe (np. w przypadku większego nasilenia liczby czynności).
Harmonogram powinien obejmować następujące elementy:
okres rekrutacji beneficjentów,
wsparcie terapeutyczne (indywidualne i grupowe),
współpracę z rodzicami osób z ZA,
cykl szkoleń z zakresu IT oraz prac biurowych,
wsparcie doradcy ds. zatrudnienia,
spotkania kadry wspierającej,
wsparcie prawnika,
staże na otwartym rynku pracy.
Program najkorzystniej jest rozplanować w cyklu rocznym i tak, zaczynając np. od
sierpnia i realizując Program do lipca następnego roku, w pierwszym miesiącu (VIII)
należałoby przygotować niezbędne dokumenty rekrutacyjne (patrz załączniki: wzory
Ankiety zgłoszeniowej, Wywiadu rekrutacyjnego z kandydatem, Wywiadu z opiekunem
kandydata) oraz rozpocząć rekrutację beneficjentów.
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Okres sierpień – wrzesień to czas na dokonanie wyboru kandydatów zakwalifikowanych
do Programu oraz przeprowadzenie z nimi (wyłącznie z osobami, które pozytywnie
przeszły wstępny etap rekrutacji): Testu poziomującego umiejętności komputerowe,
Testu sprawdzającego wiedzę z zakresu pracy biurowej oraz Testu oceniającego
zdolności techniczne i umiejętności prostego programowania. Na podstawie obserwacji
osób z ZA podczas testów poziomujących należy wypełnić Arkusze Oceny Kompetencji, a
następnie stworzyć Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika Programu.
Wspomniane testy pozwolą na utworzenie grup o różnych poziomach zaawansowania,
które będą uczestniczyły w szkoleniu IT. Ten sam podział osób na grupy, dla zachowania
przejrzystości, należy stosować również podczas szkoleń w pracowni biurowej. Jak
zaznaczono w rozdziale III, grupy te niekoniecznie muszą być tożsame z grupami
uczestniczącymi w zajęciach treningu umiejętności społecznych.
Okres sierpień – wrzesień to również czas na ewentualną rekrutację trenerów oraz
asystentów osób z ZA, którzy będą wspierać beneficjentów podczas szkoleń.
Najkorzystniejsza wydaje się sytuacja, w której trenerzy będą mieli nie tylko niezbędną
wiedzę do przekazania (specjalizacja w danej dziedzinie) oraz umiejętności
prowadzenia szkoleń (np. ukończony kurs trenerski, doświadczenie w pracy w szkole
czy w prowadzeniu dużej liczby szkoleń), ale również doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi, w tym zwłaszcza z osobami ze spektrum autyzmu. Warunki te
mogą okazać się trudne do spełnienia, dlatego też należy przewidzieć szkolenie dla
kadry dotyczące specyfiki zespołu Aspergera. Natomiast asystenci osób z ZA, którzy
będą ich wspierać w trakcie szkoleń (a w przyszłości również podczas staży), powinni
być biegli w obsłudze komputera i urządzeń biurowych oraz mieć doświadczenie w
pracy z osobami z zespołem Aspergera (np. w postaci wcześniejszego stażu czy
wolontariatu). Należy dodać, iż w momencie rozpoczęcia szkoleń wskazane jest
zatrudnienie dwóch asystentów oraz dodatkowo trzech w formie wolontariatu
(wsparcie wolontariuszy jest szczególnie potrzebne podczas zajęć w pracowni biurowej,
w której każda osoba z ZA może pracować równolegle przy innym urządzeniu). Te trzy
dodatkowe osoby tworzą bazę asystentów osób z ZA, których zatrudnienie będzie
niezbędne w późniejszym okresie, tj. na etapie realizacji staży.
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Październik to miesiąc, w którym należy rozpocząć wsparcie bezpośrednie dla
beneficjentów, które powinno trwać do końca czerwca następnego roku (9 miesięcy
wsparcia bezpośredniego: od października do czerwca). Na wsparcie bezpośrednie
składają się: wsparcie terapeutyczne (grupowy trening umiejętności społecznych oraz
zajęcia indywidualne z psychologiem), cykl szkoleń IT oraz szkoleń z zakresu
umiejętności biurowych, wsparcie doradcy ds. zatrudnienia oraz wsparcie prawnika16.
Częstotliwość odbywania się szkoleń, zajęć grupowych i spotkań indywidualnych,
składających się na wsparcie bezpośrednie, opisano w poszczególnych rozdziałach
dotyczących konkretnych rodzajów wsparcia, przy czym indywidualne konsultacje z
prawnikiem powinny mieć charakter ciągły (w razie zaistnienia potrzeby).
Dodatkowo, w tym samym okresie (październik – czerwiec) powinny się odbywać
spotkania terapeutów z rodzinami osób z ZA (grupowe – 3 razy w trakcie realizacji
Programu, w terminach ustalonych przez terapeutów oraz indywidualne – kiedy taka
potrzeba zostanie zgłoszona przez rodziców lub terapeutów, po indywidualnym
uzgodnieniu terminu), a także cotygodniowe zebrania kadry wspierającej.
W ostatnim okresie trwania Programu powinny odbyć się staże beneficjentów w firmach
lub instytucjach zewnętrznych. Dopuszcza się jednak możliwość rozpoczęcia staży
wcześniej (już po trzech miesiącach trwania wsparcia bezpośredniego) przez osoby
najlepiej do tego przygotowane. Wydaje się to dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że
czas uczęszczania na staże może być dłuższy niż 1 miesiąc (minimalne założenie
długości stażu to 50 godzin, jednak zaleca się, aby staż trwał przez około 3 miesiące –
liczba godzin zależy od oferty stażodawcy, możliwości beneficjenta oraz jego
dyspozycyjności, która w trakcie trwania Programu może być ograniczona).
Tabela 1: Przykładowy harmonogram realizacji Programu

Elementy Programu

VIII

IX X XI XII I

II III IV

V VI

VII

Do wsparcia bezpośredniego należy również zaliczyć wsparcie dla osób z ZA podczas staży. Zaleca się,
aby je zacząć co najmniej trzy miesiące po rozpoczęciu szkoleń (ważne, żeby staże nie kolidowały z
żadnymi zajęciami w ramach Programu) lub wkrótce po ich zakończeniu.
16
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Rekrutacja osób z ZA wraz z
ostatecznym podziałem na grupy
Rekrutacja trenerów, asystentów osób
z ZA oraz wolontariuszy
Szkolenie zatrudnionej kadry z zakresu
pracy z osobami z ZA
Indywidualne wsparcie psychologiczne
Trening Umiejętności Społecznych
Grupowe spotkania z rodzicami
Indywidualne spotkania z rodzicami
Szkolenie z zakresu IT
Szkolenie w pracowni biurowej
Wsparcie bezpośrednie doradcy ds.
zatrudnienia
Wsparcie prawnika
Poszukiwanie miejsc stażowych
Realizacja staży
Monitoring sytuacji osób z ZA po
zakończeniu uczestnictwa w Programie
Upowszechnianie
Zarządzanie
Monitoring
Podsumowanie Programu

W celu promocji Programu, upowszechniania wiedzy na jego temat, nawiązywania
kontaktów z potencjalnymi stażodawcami, podtrzymywania tych kontaktów oraz
zapewnienia miejsc stażowych, od początku Programu należy zatrudnić doradcę ds.
zatrudnienia. Oprócz obowiązków związanych z bezpośrednim wsparciem dla
beneficjentów, w początkowym okresie Programu osoba ta powinna zajmować się
również promocją Programu oraz rekrutacji, a od października nawiązywaniem
kontaktów z potencjalnymi stażodawcami. Pozyskiwanie miejsc stażowych/zleceń do
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wykonania

zdalnie

powinno

odbywać

się

również

poprzez

organizację

warsztatów/seminariów dla pracodawców. Wskazane jest, żeby odbyły się co najmniej 3
podobne spotkania – każde dla odrębnej grupy odbiorców, ponieważ zakłada się, że są
one bardzo skutecznym sposobem przekonywania pracodawców o korzyściach z
zatrudniania osób z zespołem Aspergera. Jednak należy wziąć pod uwagę, że może
istnieć pewna grupa pracodawców, którzy będą preferować spotkania indywidualne w
miejscu pracy na temat konkretnych stażystów.
W zależności od okresu rozpoczęcia staży, należy wziąć pod uwagę możliwość
przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji asystentów osób z zespołem Aspergera, którzy
będą wspierać beneficjentów. Ewentualna dodatkowa rekrutacja będzie uzależniona od
tego, ilu asystentów zostało zatrudnionych na etapie trwania szkoleń. Optymalnym
rozwiązaniem wydaje się zatrudnienie pięciu osób w charakterze asystentów (łącznie z
asystą podczas szkoleń – np. dwie osoby od początku trwania szkoleń, a dodatkowe trzy
początkowo w charakterze wolontariuszy; zostaną oni zatrudnieni w późniejszym
okresie, po zdobyciu doświadczenia i umiejętności, w momencie rozpoczęcia staży).
Bardzo ważnym aspektem jest ciągłe, prawidłowe zarządzanie Programem m.in.
polegające na monitoringu realizacji działań zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Dodatkowo, w ramach zarządzania warto uwzględnić zasadę empowermentu, czyli
udziału beneficjentów w ukierunkowaniu realizowanego Programu. W tym celu warto
prowadzić wywiady z osobami z zespołem Aspergera w trakcie realizacji Programu
(poruszające kwestie dotyczące otrzymywanego wsparcia, jego zakresu, potencjalnej
potrzeby jego modyfikacji, dodania pewnych elementów do programów szkoleń itp.)
oraz z potencjalnymi stażodawcami/pracodawcami osób z zespołem Aspergera (w celu
zbadania potrzeb pracodawców związanych z konkretnymi umiejętnościami, jakich
warto byłoby uczyć beneficjentów podczas realizacji Programu oraz uzyskania
informacji zwrotnych po odbyciu staży przez osoby z zespołem Aspergera).
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II.

MINIMALNE WYMAGANIA POCZĄTKOWE W PROCESIE WDRAŻANIA
MODELU (KADROWE, SPRZĘTOWE, CZASOWE, ETC.)

Helena Dorociak, Maria Wroniszewska
Do minimalnych wymagań początkowych, umożliwiających realizację Modelu dla grupy
15 osób z ZA, należą:
zatrudnienie kadry: koordynatora Programu (1/2 etatu), specjalisty ds. rozliczeń
finansowych (1/2 etatu), psychologa (1/2 etatu), terapeuty (1/2 etatu), doradcy
ds. zatrudnienia (1 etat – 2 różne funkcje, po 1/2 etatu na zadania związane z
każdą z nich – zajęcia bezpośrednie z osobami z ZA oraz poszukiwanie miejsc
stażowych, organizacja staży, upowszechnianie Programu), instruktorów szkoleń
zawodowych (min. 600 godz. do podziału między 2-3 instruktorów) oraz
asystentów osób z ZA podczas szkoleń i staży (min. 1000 godz. do podziału
między 5 osób: 600 godzin wsparcia asystenckiego podczas szkoleń oraz 400
godzin podczas staży);
budynek, w jakim będzie realizowany Program, posiadający minimum 2 sale
przeznaczone na zajęcia z beneficjentami (jedna stanowiąca salę szkoleniową dla
obydwu rodzajów szkoleń, druga – salę treningową, w której będzie się odbywał
trening umiejętności społecznych oraz zajęcia grupowe z doradcą ds.
zatrudnienia; obydwie sale mogą być również wykorzystywane do spotkań
indywidualnych); w salach powinno być oświetlenie dostosowane do potrzeb
osób z ZA oraz wykładziny antypoślizgowe. Budynek powinien być wyposażony
w odpowiednie pomieszczenia do pracy, wraz z wymaganym sprzętem, takim jak
komputery z dostępem do Internetu, telefon, fax, urządzenie wielofunkcyjne itp.
dla członków kadry, tj.: koordynatora Programu, specjalisty ds. rozliczeń,
doradcy ds. zatrudniania (poza prowadzonymi zajęciami) oraz psychologa i
terapeuty (poza prowadzonymi zajęciami);
wyposażenie pracowni IT: 6 biurek, 6 krzeseł, 6 komputerów wraz z
oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, tablica
suchościeralna stanowiąca jednocześnie ekran, flipchart;
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wyposażenie pracowni biurowej: ksero, urządzenie wielofunkcyjne, planner,
bindownica, niszczarka, laminator, gilotyna;
środki finansowe na pokrycie kosztów bieżących – eksploatacyjnych: energia
elektryczna, ogrzewanie i inne, koszt połączeń telefonicznych itp. oraz zakup
drobnego

wyposażenia

biurowego

dla

potrzeb

obydwu

pracowni

(z

uwzględnieniem obydwu rodzajów szkoleń) i potrzeb wszystkich pozostałych
pracowników Programu;
środki finansowe na zapewnienie promocji Programu oraz upowszechnianie
wiedzy nt. korzyści z zatrudniania osób z zespołem Aspergera (opracowanie
strony internetowej, ulotek, plakatów itp.).
Należy zauważyć, iż zaplanowane wydatki, wymienione w tabeli 2, stanowią budżet
minimalny. Dla realizacji Programu w stopniu optymalnym należałoby w budżecie
uwzględnić również dodatkowe godziny pracy trenerów, które pozwolą im na
wykonanie dodatkowych zadań opisanych w rozdziale III, w części dotyczącej kadry
oraz

założeń

organizacyjnych.

Przeprowadzenie

testów

poziomujących

i

sprawdzających wiedzę, opracowanie materiałów do zajęć, uczestnictwo w spotkaniach
kadry wspierającej i wszystkie inne niezbędne czynności mogłyby być wówczas
wykonywane w czasie dodatkowo opłaconym (poza planowanymi 600 godzinami zajęć)
i nie pomniejszałyby liczby godzin zajęć faktycznie przeprowadzonych. Ponadto, bardzo
ważną kwestią jest zaplanowanie w budżecie dodatkowych godzin pracy trenerów na
przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla tych uczestników, dla których będą one
niezbędne. Konieczne może okazać się również przewidzenie dodatkowych godzin
pracy trenerów, przeznaczonych na zajęcia na poziomie rozszerzonym dla tych osób z
ZA, które będą wyróżniały się na poziomie grupy swoimi możliwościami (patrz: rozdział
III, część dotycząca kadry).
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Tabela 2: Szacowany koszt wdrożenia Programu
Szacowany minimalny koszt wdrożenia Programu (w ujęciu 1 roku, dla 15 osób z ZA) 17
Kategoria

Jedn.

Ilość
12

Koszt
jednost.
3400,00 zł

Wynagrodzenie koordynatora Programu
(1/2 etatu z pełnymi kosztami pracodawcy)
Wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń
(1/2 etatu z pełnymi kosztami pracodawcy)
Wynagrodzenie doradcy ds. zatrudniania
(1 etat z pełnymi kosztami pracodawcy)
Wynagrodzenie psychologa
(1/2 etatu z pełnymi kosztami pracodawcy)
Wynagrodzenie terapeuty
(1/2 etatu z pełnymi kosztami pracodawcy)
Wynagrodzenie prawnika
(1/4 etatu z pełnymi kosztami pracodawcy)
Wynagrodzenie instruktorów szkoleń zawodowych –
600 h
(umowa cywilnoprawna)
Wynagrodzenie 5 asystentów osób z ZA – asysta
podczas szkoleń zawodowych (600 h) i staży (400 h)
(umowa cywilnoprawna)
Koszt superwizji (2 h/miesiąc)

miesiąc

40 800,00 zł

miesiąc

12

2 700,00 zł

32 400,00 zł

miesiąc

12

5400,00 zł

64 800,00 zł

miesiąc

12

2700,00 zł

32 400,00 zł

miesiąc

12

2700,00 zł

32 400,00 zł

miesiąc

9

1500 zł

13 500 zł

godzina

600

100,00 zł

60 000,00 zł

godzina

1000

25,00 zł

25 000,00 zł

godzina

18

150 zł

2 700 zł

KOSZTY PODSTAWOWE

Łącznie

304 000,00 zł

Koszty zakupu niezbędnego wyposażenia
Koszt zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla
potrzeb pracowni biurowej i IT dla osób z ZA
Koszt zakupu komputerów z oprogramowaniem

FV

1

18 000,00 zł

1

3 000,00
zł
3 000,00
zł
4000 zł

FV

6

Koszt zakupu rzutnika

FV

Koszt zakupu biurek komputerowych

3 000,00 zł

FV

6

400,00 zł

2 400,00 zł

Koszt zakupu krzeseł komputerowych

FV

6

200,00 zł

1 200,00 zł

Koszt zakupu flipcharta dla potrzeb pracowni
biurowej i IT dla osób z ZA
Koszt zakupu plannera dla potrzeb pracowni
biurowej i IT dla osób z ZA
Koszt zakupu bindownicy dla potrzeb pracowni
biurowej i IT dla osób z ZA
Koszt zakupu niszczarki dla potrzeb pracowni
biurowej i IT dla osób z ZA
Koszt zakupu laminatora dla potrzeb pracowni

FV

1

700,00 zł

700,00 zł

FV

1

700,00 zł

700,00 zł

FV

1

500,00 zł

500,00 zł

FV

1

500,00 zł

500,00 zł

FV

1

500,00 zł

500,00 zł

4000 zł

W powyższym zestawieniu nie zostały uwzględnione koszty eksploatacyjne itp., które instytucja
wdrażająca Model powinna wziąć pod uwagę.
17
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Szacowany minimalny koszt wdrożenia Programu (w ujęciu 1 roku, dla 15 osób z ZA) 17
Kategoria
biurowej i IT dla osób z ZA
Koszt zakupu rolet dla potrzeb pracowni biurowej i
IT dla osób z ZA
Koszt zakupu i instalacji oświetlenia górnego
dostosowanego do potrzeb osób z ZA dla potrzeb
pracowni biurowej i IT dla osób z ZA
Koszt zakupu i montażu wykładzin antypoślizgowych
dla potrzeb pracowni biurowej i IT dla osób z ZA
Koszt zakupu drobnego wyposażenia biurowego dla
potrzeb pracowni biurowej i IT dla osób z ZA (m.in.
tonery, płyty, art. papiernicze, art. piśmienne, etc.
Koszt zakupu materiałów szkoleniowych dla osób z
ZA (m.in. skrypty, testy)

Jedn.

Ilość

Koszt
jednost.

FV

1

zestaw/FV

1

FV

1

zestaw/FV

1

zestaw

10

Łącznie

1 500,00
zł
1 000,00
zł

1 500,00 zł

2 000,00
zł
3 400,00
zł

2 000,00 zł

150,00 zł

1 500,00 zł

KOSZTY ZAKUPU WYPOSAŻENIA

1 000,00 zł

3 400,00 zł

40 900,00 zł

Koszty dodatkowe, dotyczące upowszechniania
Wynagrodzenie za opracowanie techniczne i
merytoryczne strony internetowej
upowszechniającej t (umowa cywilnoprawna)
Koszt serwera dla potrzeb strony internetowej
upowszechniającej
Koszt domeny dla potrzeb strony internetowej
upowszechniającej
Wynagrodzenie grafika – opracowanie materiałów
informacyjnych (projekt graficzny strony www,
ulotki, broszury, plakaty, billboardy etc. – umowa
cywilnoprawna)
koszt produkcji ulotek informacyjnych/A4 lub format
niestandardowy, składane, full color
Koszt produkcji plakatów informacyjnych/A3 lub A1,
full color

miesiąc

1

4 000,00 zł

4 000,00 zł

FV

1

300,00 zł

300,00 zł

FV

1

100,00 zł

100,00 zł

umowa

1

2 000,00 zł

2 000,00 zł

sztuka

150
0
200

2,00 zł

3 000,00 zł

6,00 zł

1 200,00 zł

KOSZT UPOWSZECHNIANIA

10 600,00 zł

sztuka

KOSZT CAŁKOWITY wraz z wyposażeniem oraz kosztami promocji18 355 500,00 zł

W powyższym zestawieniu nie zostały uwzględnione koszty pośrednie, które instytucja wdrażająca
powinna wziąć pod uwagę.
18
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III.

ANALIZA RYZYKA, CZYLI NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ,
WDRAŻAJĄC MODEL

Ewelina Wildner, Maria Wroniszewska
Analizując ryzyko związane z wdrażaniem Modelu, należy wziąć pod uwagę ryzyka
związane z następującymi obszarami:
podmiot wdrażający Model – ryzyko związane z zasobami i sposobem
funkcjonowania danej organizacji/instytucji wdrażającej Model (np. organizacji
pozarządowej lub ZAZ-u, spółdzielni socjalnej, itp.),
wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, które są
rekrutowane do udziału w Programie – ryzyko związane z rekrutacją
odpowiedniej grupy kandydatów,
rynek (pracodawcy) – rozumiany jako firmy, organizacje i instytucje, które
mogłyby zapewnić staże dla uczestników Programu oraz pracodawcy, którzy
mogliby przyjąć do pracy osoby z ZA, po zakończeniu uczestnictwa w szkoleniach
i stażach.
Poniżej opisano zagrożenia, które zostały zidentyfikowane przed wdrażaniem Modelu
przez Fundację

SYNAPSIS,

wraz z sugerowanymi działaniami

zaradczymi i

zapobiegawczymi.
Zalecane jest, aby przed decyzją o wdrażaniu Modelu zweryfikować, czy wymienione
poniżej ryzyka są aktualne i adekwatne do warunków, w jakich wdrażany będzie Model.
Należy również zweryfikować listę działań zapobiegawczych i zaradczych, tak aby
dostosować ją do możliwości danego podmiotu realizującego Program.
Szczególnie istotne jest, aby dokonać analizy ryzyka w odniesieniu do organizacji
planującej wdrożyć Model. Ryzyko zidentyfikowane w tym obszarze i zapisane w tabeli
poniżej ma charakter hipotetyczny, gdyż trudno jest dokonać takiej analizy bez
znajomości specyfiki funkcjonowania danego podmiotu.
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Ryzyka związane z rynkiem pracy (pracodawcami) odnoszą się nie tylko do staży, ale
również do etapu zatrudnienia osób z zespołem Aspergera. Opisany w niniejszej
publikacji Model nie zakłada etapu wprowadzania uczestników na otwarty rynek pracy,
jego działania kończą się na etapie staży. Niemniej jednak warto pamiętać o ryzykach
związanych z rynkiem pracy, gdyż konsekwencją wdrożenia Modelu powinno być
zwiększenie zatrudnienia osób ze spektrum autyzmu.
Poniższa tabela prezentuje ryzyka związane z wdrażaniem Modelu wraz propozycją
działań zapobiegawczych i zaradczych.
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Tabela 3: Analiza ryzyka – czynniki leżące po stronie podmiotu wdrażającego Model
Zagrożenia

Prawdop
odobieńs
two
wystąpie
nia19

Wpływ
na
realiza
cję
Progra
mu20

Waga
21

Konsekwencje dla realizacji
wdrażania Modelu

Działania zapobiegawcze22

Działania zaradcze23

PODMIOT WDRAŻAJĄCY MODEL24
brak wcześniejszych
doświadczeń
organizacji/instytucji w pracy
z osobami z ZA

brak możliwości przewidzenia trudności,
związanych z funkcjonowaniem osób z ZA
i brak odpowiedniej reakcji na
pojawiające się trudne sytuacje

konsultacje z organizacjami lub
specjalistami, mającymi doświadczenie w
pracy z ZA, nawiązanie współpracy z
takimi specjalistami

korzystanie z doświadczeń
organizacji/specjalistów, mających
doświadczenie w pracy z osobami z ZA,
podczas pojawiania się trudności

brak kadry trenerskiej (IT,
zajęcia biurowe) mającej
doświadczenie w pracy z
osobami z ZA

konieczność przeszkolenia kadry lub
zatrudnienia wykwalifikowanej kadry
trenerskiej

konsultacje ze specjalistami, mającymi
doświadczenie w pracy z osobami z ZA(np.
superwizje)

brak sal szkoleniowych
przystosowanych do potrzeb
osób z ZA (m.in.
nieodpowiednia wielkość
pomieszczenia, hałas)

trudności osób z ZA w przyswajaniu
wiedzy, trudności w koncentracji podczas
zajęć

zatrudnienie kadry trenerskiej mającej
doświadczenie w pracy z osobami z ZA lub
przeszkolenie kadry trenerskiej w
zakresie pracy z osobami ze spektrum
autyzmu
adaptacja istniejących pomieszczeń do
potrzeb osób z ZA

rozwiązywanie na bieżąco problemów
związanych z indywidualnymi potrzebami
osób z ZA, uczestniczących w szkoleniach

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia oceniane jest w skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza niskie prawdopodobieństwo wystąpienia, 2 – umiarkowane
prawdopodobieństwo wystąpienia, 3 – wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia.
19

Wpływ na realizację Programu oceniany jest w skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza mały wpływ na realizację Programu, 2 – umiarkowany wpływ na realizację
Programu, 3 – duży wpływ na realizację Programu.
20

21

Iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wpływu na realizowany Model.

22

Działania profilaktyczne, mające na celu obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka lub obniżenie wpływu ryzyka na Model.

23

Działania naprawcze, podejmowane w momencie wystąpienia danego ryzyka.

24

Waga danego zagrożenia powinna zostać oszacowana przez podmiot wdrażający Model. Nie jest możliwe dokonanie szacunku bez znajomości specyfiki danego
podmiotu, który planuje wdrożyć Model.
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Zagrożenia

brak kontaktów instytucji
wdrażającej Model do osób z
ZA
brak wystarczających
środków finansowych
potrzebnych do wdrożenia
Modelu

Prawdop
odobieńs
two
wystąpie
nia19

Wpływ
na
realiza
cję
Progra
mu20

Waga
21

Konsekwencje dla realizacji
wdrażania Modelu

Działania zapobiegawcze22

Działania zaradcze23

trudności z rekrutacją osób z ZA

promocja wdrażania Modelu (np. w
Internecie, prasie lokalnej)

współpraca z instytucjami i organizacjami,
mającymi kontakt z osobami z ZA

brak możliwości wdrożenia Modelu

analiza możliwości finansowych danego
podmiotu przed wdrożeniem Modelu

skorzystanie ze źródeł zewnętrznych (np.
granty, dotacje, fundusze UE)
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Tabela 4: Analiza ryzyka – czynniki zewnętrzne
Zagrożenia

Prawdo
podobi
eństwo
wystąpi
enia

Wpływ
na
realizację
Program
u

Waga

Konsekwencje dla realizacji
wdrażania Modelu

Działania zapobiegawcze

Działania zaradcze

WYSOKOFUNKCJONUJĄCE OSOBY Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA
Etap rekrutacji
trudności w dotarciu do osób
z ZA zainteresowanych
udziałem w Programie (w
przypadku wdrażania Modelu
przez instytucję, która nie
zajmuje się osobami z ZA)

1

2

3/9

brak osób zainteresowanych udziałem
w Programie (wdrażaniu Modelu)

Promocja rekrutacji do Programu
(wdrażania Modelu) m.in. w Internecie,
w mediach lokalnych

Współpraca z lokalnymi NGO,
działającymi na rzecz osób z ZA,
współpraca z OPS, UP, oraz innymi
osobami i instytucjami, które mogą mieć
kontakt z osobami z ZA (np. parafie,
przychodnie lekarskie).

brak sprawdzonej
metodologii rekrutacji
beneficjentów w danym
środowisku lokalnym

1

2

2/9

duża fluktuacja uczestników,
niezadowalająca efektywność
uczestników w stosunku do założeń
Programu

konsultacje z lokalnymi
interesariuszami (np. NGO, działające
na danym terenie, urzędy, szkoły – np.
UP, OPS)

weryfikacja metodologii rekrutacji
beneficjentów zastosowanej do
lokalnych warunków

nieodpowiedni dobór
beneficjentów (zbyt niski
poziom funkcjonowania,
poziom motywacji)

1

2

2/9

rezygnacja uczestników w trakcie
Programu, niezadowalająca
frekwencja, niewywiązywanie się ze
zobowiązań przez uczestników

szeroko nagłośniona akcja
rekrutacyjna, opracowanie i
weryfikacja efektywnej metodologii
rekrutacji beneficjentów, zaostrzone
zasady przyjęć

aktywizacja asystenta; wsparcie
psychologa i terapeuty oraz doradcy ds.
zatrudnienia

nadmierne zróżnicowanie
beneficjentów pod kątem
umiejętności i zainteresowań

3

1

3/9

oferta nieadekwatna do
potrzeb/oczekiwań osób z ZA, a w
efekcie demotywacja tych osób –
rezygnacja

podział uczestników na grupy pod
kątem umiejętności, weryfikacja
umiejętności uczestników poprzez
m.in. testy, zadania praktyczne

lista rezerwowa uczestników, zajęcia
indywidualne dla uczestników, którzy
nie radzą sobie z przerabianym
materiałem lub chcą dowiedzieć się
czegoś więcej

Etap przygotowania do podjęcia pracy (szkolenia IT i biurowe, zajęcia TUS)
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Prawdo
podobi
eństwo
wystąpi
enia
2

Wpływ
na
realizację
Program
u
3

Waga

Konsekwencje dla realizacji
wdrażania Modelu

Działania zapobiegawcze

Działania zaradcze

6/9

nieobecności, spóźnienia,
nieporozumienia w kontaktach z
pracodawcą i/lub współpracownikami
– rezygnacja pracodawców i/lub
uczestników

zaktywizowanie asystenta – mediatora,
realizującego działania naprawcze

brak wsparcia ze strony
otoczenia beneficjentów
(rodzina, terapeuci)

1

2

2/9

wysoka absencja, uniemożliwiająca lub
utrudniająca wywiązanie się ze
zobowiązań przez uczestników

rezygnacja beneficjentów z
podjętych zobowiązań (z
różnych powodów: kwestie
finansowe, brak
zainteresowania, kłopoty z
dojazdem, kontakty
międzyludzkie)
wysoka fluktuacja
beneficjentów

3

2

6/9

wysoki poziom fluktuacji uczestników,
utrudniający lub uniemożliwiający
realizację celu Programu

weryfikacja efektów pracy
beneficjentów, systemu doboru
staży/miejsc pracy, dostosowanych do
możliwości beneficjentów,
przygotowanie pracodawców do
zatrudnienia osób z ZA (m.in.
dystrybucja pakietu informacyjnego nt.
ZA)
uwzględnienie podczas rekrutacji
motywacji samego uczestnika i jego
organizacyjnej niezależności, ale także
potrzeb i motywacji otoczenia
beneficjenta; indywidualne spotkania z
rodziną beneficjenta prowadzone przez
terapeutę i psychologa
weryfikacja efektów pracy
beneficjentów, doboru zajęć
dostosowanych do możliwości
beneficjentów, podpisanie przez
uczestników umowy szkoleniowej lub
regulaminu

1

2

2/9

opóźnienia we wdrażaniu Modelu

opracowanie optymalnego systemu
szkoleń, dopasowanego do potrzeb i
możliwości osób z ZA, podpisanie przez
uczestników umowy szkoleniowej lub
regulaminu

Utworzenie grupy rezerwowej osób z ZA

2

6/9

rezygnacja firm z kontynuacji staży
konkretnych osób lub w ogóle z oferty
stażowej dla Programu; negatywny
wizerunek osób z ZA jako
potencjalnych pracowników

zbieranie oczekiwań potencjalnych
pracodawców i usługodawców pod
kątem umiejętności, jakie powinny
nabyć osoby z ZA

weryfikacja systemu szkoleń, rekrutacji,
weryfikacja efektów pracy
beneficjentów, systemu doboru zleceń,
dostosowanych do możliwości
beneficjentów

Zagrożenia

nieodpowiednie
przygotowanie społecznozawodowe osób z ZA,
wpływające na
funkcjonowanie w miejscu
pracy

aktywizacja asystenta – negocjacje z
uczestnikiem, indywidualne spotkania z
rodziną beneficjenta prowadzone przez
terapeutę i psychologa

utworzenie grupy rezerwowej
uczestników z ZA

Etap staży i pracy zawodowej
niewystarczająca
konkurencyjność
beneficjentów na rynku pracy

3
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Zagrożenia

nieumiejętność dostosowania
się beneficjentów do pracy w
niekomfortowych warunkach
(nieodpowiednia wielkość
pomieszczeń,
hałas/rozmowy, duża liczba
ludzi, stres)
problemy związane z
utrzymaniem pracy/stażu i
dobrym wykonaniem
powierzonych zadań (presja
czasu, stres, kontakty
międzyludzkie)

Prawdo
podobi
eństwo
wystąpi
enia
1

Wpływ
na
realizację
Program
u
2

Waga

Konsekwencje dla realizacji
wdrażania Modelu

Działania zapobiegawcze

Działania zaradcze

2/9

rezygnacja beneficjentów z
uczestnictwa w Programie; rezygnacja
pracodawcy ze współpracy z
realizatorem Programu

opracowanie optymalnego systemu
rekrutacji, z uwzględnieniem
możliwości i oczekiwań pracodawców,
dostosowanie warunków pracy do
możliwości i potrzeb beneficjenta

aktywizacja asystenta – negocjacje ze
stażodawcą/pracodawcą w sprawie
możliwości zniwelowania przyczyn
dyskomfortu; zamiana miejsc
pracy/stażu poszczególnych osób

1

3

3/9

rezygnacja uczestników z udziału w
Programie (wdrażaniu Modelu)

odpowiedni dobór miejsc stażu/pracy
do możliwości i predyspozycji danej
osoby

wsparcie psychologiczne i
terapeutyczne podczas trwania
Programu ukierunkowane na
podtrzymanie i podniesienie motywacji i
radzenie sobie w sytuacjach stresowych

RYNEK PRACY – PRACODAWCY
ogólne nieprzychylne
nastawienie pracodawców do
zatrudniania osób
niepełnosprawnych

3

3

9/9

brak możliwości pozyskania miejsc na
staże dla osób z ZA, trudności z
wejściem osób z ZA na otwarty rynek
pracy

dystrybucja materiałów
informacyjnych (ulotki, broszury,
strona internetowa), bezpośrednie
kontakty z pracodawcami, dystrybucja
success stories

ogólny brak zainteresowania
zatrudnianiem i
przyjmowaniem na staże
beneficjentów przez
pracodawców

3

3

9/9

brak możliwości pozyskania miejsc na
staże dla osób z ZA

odpowiedni dobór pierwszych firm
współpracujących (duża firma z silnym
CSR lub/i mała firma z silnie
zmotywowanym personelem, np.
motywacja osobista)

brak wystarczającej liczby
pracodawców chętnych do
zatrudnienia beneficjentów

3

2

6/9

brak możliwości pozyskania miejsc na
staże dla osób z ZA

współpraca z WUP i PUP oraz innymi
firmami i instytucjami mogącymi
pomóc w znalezieniu miejsc staży dla
osób z ZA (np. lokalne organizacje
pozarządowe, firmy pośrednictwa
pracy), przygotowanie oferty pod
kątem CSR

współpraca z PUP i WUP w zakresie
pozyskania miejsc stażowych, realizacja
działań upowszechniających, w tym
m.in.: dystrybucja materiałów
informacyjnych (ulotki, broszury, strona
internetowa), bezpośrednie kontakty z
pracodawcami, dystrybucja success
stories
realizacja działań upowszechniających,
w tym m.in.: opracowanie i dystrybucja
materiałów informacyjnych (ulotki,
broszury, strona internetowa),
bezpośrednie kontakty z pracodawcami,
dystrybucja success stories
realizacja działań upowszechniających,
w tym m.in.: dystrybucja materiałów
informacyjnych (ulotki, broszury, strona
internetowa), bezpośrednie kontakty z
pracodawcami, dystrybucja success
stories,
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Prawdo
podobi
eństwo
wystąpi
enia
3

Wpływ
na
realizację
Program
u
3

Waga

Konsekwencje dla realizacji
wdrażania Modelu

Działania zapobiegawcze

Działania zaradcze

9/9

brak możliwości pozyskania miejsc na
staże dla osób z ZA, brak chęci
zatrudnienia tych osób

przygotowanie oferty pod kątem
korzyści CSR

niechęć pracodawców do
podjęcia odpowiedzialności
za beneficjentów

3

3

9/9

brak możliwości pozyskania miejsc na
staże dla osób z ZA, brak chęci
zatrudnienia osób z ZA

przygotowanie oferty pod kątem
korzyści CSR

brak rzetelnej wiedzy na
temat beneficjentów i ich
możliwości jako
pracowników

3

2

6/9

traktowanie wdrażanego Modelu jako
ciekawostki – bez realnego
uwzględniania możliwości współpracy

brak trwałych więzi z
pracodawcami

2

1

2/9

wysokie koszty poszukiwań nowych
pracodawców współpracujących z
podmiotem wdrażającym Model

nieatrakcyjny/ zbyt mało
atrakcyjny dla pracodawców
poziom wydajności
beneficjentów jako
potencjalnych pracowników

1

2

2/9

rezygnacja firm z kontynuacji staży
konkretnych osób lub w ogóle z oferty
stażowej dla Programu; negatywny
wizerunek osób z ZA jako
potencjalnych pracowników

realizacja działań upowszechniających,
w tym m.in.: dystrybucja success
stories, dystrybucja materiałów
informacyjnych (ulotki, broszury,
strona internetowa), bezpośrednie
kontakty z pracodawcami,
przygotowanie pracodawców do
zatrudnienia osób z ZA (m.in.
dystrybucja pakietu informacyjnego nt.
ZA)
starannie dopracowana strategia
współpracy na poziomie CSR;
odpowiedni dobór pierwszych firm
współpracujących; pozyskanie
partnerów
weryfikacja efektów pracy
beneficjentów, systemu doboru zleceń,
dostosowanych do możliwości
beneficjentów

realizacja działań upowszechniających,
w tym m.in.: dystrybucja materiałów
informacyjnych (ulotki, broszury, strona
internetowa), bezpośrednie kontakty z
pracodawcami, dystrybucja success
stories
realizacja działań upowszechniających,
w tym m.in.: dystrybucja materiałów
informacyjnych (ulotki, broszury, strona
internetowa), bezpośrednie kontakty z
pracodawcami, dystrybucja success
stories
weryfikacja planowanych działań
upowszechniających – głównie
spotkania bezpośrednie

niezadowolenie ze
stażysty/stażystów

2

2

4/9

brak możliwości kontynuacji stażu/y z
pracodawcą

Zagrożenia

niewystarczające dla
pracodawców, w stosunku do
ryzyka, korzyści z
zatrudniania beneficjentów

weryfikacja efektów pracy
beneficjentów, doboru zleceń
dostosowanych do możliwości
beneficjentów, zaangażowanie
opiekuna stażu

podtrzymywanie więzi z pracodawcami
poprzez kontakty bezpośrednie i
monitoring jakości i przebiegu
współpracy
aktywizacja asystenta – negocjacje

aktywizacja asystenta – mediacje,
spotkania i rozmowy z opiekunem staży
po stronie pracodawcy
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Zagrożenia

wyczerpanie się
zaangażowania opiekuna
stażu po stronie pracodawcy
(opieka nad stażystą jako
dodatkowy obowiązek)

Prawdo
podobi
eństwo
wystąpi
enia
3

Wpływ
na
realizację
Program
u
2

Waga

Konsekwencje dla realizacji
wdrażania Modelu

6/9

kontynuacja stażu staje się
nieefektywna dla stażysty i dla
stażodawcy

Działania zapobiegawcze

bezpośrednie spotkania z opiekunem
stażu po stronie pracodawcy,
przedstawienie korzyści ze stażu

Działania zaradcze

zastosowanie motywacji
pozafinansowej dla opiekuna stażu (np.
podziękowanie za opiekę nad stażystą,
zaproszenie na ciekawe wydarzenie
związane z autyzmem, wystawienie
referencji)
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Największe ryzyko we wdrażaniu Modelu związane jest z rynkiem pracy, m.in. z
potencjalną niechęcią pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, brakiem
zainteresowania

pracodawców

zatrudnianiem

osób

z

ZA,

niewystarczającymi

korzyściami dla pracodawców w stosunku do ryzyka zatrudnienia osób ZA i niechęcią
pracodawców do podjęcia odpowiedzialności za beneficjentów.
Na te ryzyka należy zwrócić szczególną uwagę podczas wdrażania Modelu i
przedsięwziąć niezbędne środki zapobiegawcze i zaradcze.
Podczas testowania opisywanego Modelu przez Fundację SYNAPSIS wystąpiły
następujące ryzyka:
brak wsparcia ze strony otoczenia beneficjentów (rodzin osób z ZA) – działaniem
zaradczym była indywidualna praca terapeuty i psychologa z rodzicami
uczestnika,
rezygnacja beneficjentów z podjętych zobowiązań, z różnych powodów: kwestie
finansowe (brak dochodu wynikającego z uczestnictwa w Programie, mniejsza
dyspozycyjność do podjęcia płatnego zajęcia poza Programem, koszty dojazdu),
brak zainteresowania, kłopoty z dojazdem, kontakty międzyludzkie – rezygnacje
związane były m.in. z pogorszeniem się stanu zdrowia, kolidowaniem zajęć w
Programie z nauką – działaniem zaradczym było uczestnictwo pięciu
dodatkowych osób w Programie od samego początku jego trwania (grupa
rezerwowa),
wysoka fluktuacja beneficjentów – j.w.,
niezadowolenie ze stażysty – miało ono miejsce w przypadku jednego stażu;
działania zaradcze polegały na spotkaniach psychologa zajmującego się danym
uczestnikiem Programu z pracodawcą i omawianiu problemów zaistniałych
podczas stażu,
wyczerpanie się zaangażowania mentora stażysty po stronie pracodawcy w
podejmowaniu dodatkowego obowiązku, jakim jest opieka nad stażystą –
działania zaradcze nie zostały w tym przypadku podjęte, gdyż Model nie zakładał
działań skierowanych do mentorów. Wnioskiem z testowania Modelu jest
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konieczność podjęcia działań motywujących te osoby (przykłady takich akcji
zostały zapisane w tabeli powyżej).
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B. MODEL. KONTEKST

ANALIZA PRAWNO-EKONOMICZNA
ANALIZA

PORÓWNAWCZA

MOŻLIWOŚCI

I

EFEKTYWNOŚCI

EKONOMICZNEJ

ZATRUDNIENIA PRZESZKOLONYCH OSÓB Z ZA PRZEZ RÓŻNYCH PRACODAWCÓW
I. WSTĘP
Maria Jankowska
Analiza prawno-ekonomiczna została przygotowana w celu umożliwienia podmiotom
rozważającym wdrożenie Modelu lub podjęcie innych działań w zakresie aktywizacji
zawodowej osób z autyzmem realnej oceny ekonomicznych warunków tworzenia
placówek zatrudniających takie osoby lub poszukiwania dla nich miejsc pracy na
chronionym i otwartym rynku.
Omówienie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zatrudnianie osób
niepełnosprawnych, w szczególności przywilejów niepełnosprawnych pracowników,
możliwości i zasad dofinansowania pracodawcom tworzenia miejsc pracy dla
niepełnosprawnych pracowników i kosztów ich zatrudniania, funkcjonowania różnych
kategorii pracodawców oraz narzędzi aktywizacji zawodowej zawiera załącznik nr 25:
Uwarunkowania systemowe. Zapoznanie się z tym załącznikiem jest niezbędne dla
pełnego zrozumienia założeń zamieszczonej niżej analizy.
Przy redakcji niniejszej analizy, a także załącznika pt.: Uwarunkowania systemowe,
dążono do stworzenia syntetycznej formy, ułatwiającej ocenę konkretnego rozwiązania
pod względem formalno-finansowym, stąd wiele informacji ujęto w punktach.
Analiza uwzględnia stan prawny na dzień 30 czerwca 2012 r. w zakresie
obowiązujących przepisów. Podkreślić należy, że w dniu ukończenia niniejszego
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opracowania nadal toczą się prace nad projektem ustawy o przedsiębiorstwie
społecznym, przygotowanym przez Grupę Prawną Zespołu przy Prezesie Rady
Ministrów, a także praca nad szczegółowymi zapisami przygotowanych przez Grupą
Finansową Zespołu założeń systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Analiza
nie będzie uwzględniać systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w nowej
perspektywie programowej do roku 2020, ponieważ prace nad nią dopiero się
zaczynają.
Należy zaznaczyć, że ani załącznik: Uwarunkowania systemowe, ani niniejsza analiza,
nie zawierają szczegółowych omówień różnych podmiotów ekonomii społecznej czy
otwartego rynku. Celem analizy nie jest bowiem stworzenie nowego kompleksowego
opracowania

prawnego,

ale

próba

przygotowania

konkretnych

informacji,

koncentrujących się wokół finansowych aspektów zatrudnienia osób z ZA. W analizie
zostały wzięte pod uwagę różne kategorie danych, dotyczących zarówno osób
niepełnosprawnych, jak i pracodawców oraz przesłanki wynikające z ogólnej sytuacji
osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Osoby z ZA mogą być zatrudnione zarówno na chronionym, jak i na otwartym rynku
pracy.
W ramach chronionego rynku pracy funkcjonują podmioty przewidziane Ustawą z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.): zakłady aktywności
zawodowej i zakłady pracy chronionej. Zasady zatrudniania w tych zakładach określają
precyzyjnie przepisy.
Do otwartego rynku pracy zaliczyć należy pozostałych pracodawców z wszystkich
trzech sektorów: administracji, biznesu i organizacji pozarządowych, przy czym znajdą
się wśród nich również instytucje ekonomii społecznej, nienależące do chronionego
rynku pracy.
Osoby z ZA mogą być u tych pracodawców zatrudnione na takich samych stanowiskach,
jak pracownicy pełnosprawni (jeżeli nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub
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wykonują pracę w formie telepracy) albo na stanowiskach pracy przystosowanych do
psychofizycznych potrzeb tych osób (jeżeli mają status osoby niepełnosprawnej).
Analiza zawiera ogólne omówienie sytuacji na rynku pracy oraz szczegółowe informacje
dotyczące zakładów aktywności zawodowej, zakładów pracy chronionej, spółdzielni
socjalnych oraz otwartego rynku pracy. W częściach poświęconych zakładom
aktywności zawodowej oraz spółdzielniom socjalnym zamieszczono szczegółowe
wyliczenia kosztów ich założenia i prowadzenia. Dla potrzeb analizy stworzone zostały
określone założenia, tak aby obliczenia finansowe miały praktyczny i realny wymiar.
Omówienie

form

zatrudnienia

osób

z

ZA

opatrzone

zostało

wnioskami

i

rekomendacjami.
Na końcu sporządzonej analizy została zamieszczona bibliografia, w której wymieniono
szereg pozycji zawierających wyczerpujące opracowania, dotyczące różnych podmiotów
ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, jako stosunkowo nowego i
rozwojowego podmiotu ekonomii społecznej.
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II. SYTUACJA NA RYNKU PRACY W KRAJU I NA MAZOWSZU
Maria Jankowska
W licznych raportach dotyczących rynku pracy na Mazowszu, kwestie związane z
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych nie zawsze są poruszane. W związku z tym,
dostępne dane są bardzo ograniczone, dotyczą tylko zarejestrowanych osób
bezrobotnych i nie dają podstaw do pełnej analizy sytuacji. Nie ma też podziału na grupy
o różnych rodzajach niepełnosprawności, a istniejące dane są bardzo ogólne.
Nie ma więc dostępu do jakichkolwiek danych, dotyczących sytuacji tej grupy
niepełnosprawnych, którą tworzą wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem i osoby z
zespołem Aspergera.
Z przeprowadzonego w latach 2009/2010 badania dorosłych osób z autyzmem, które
miało miejsce w ramach projektu systemowego „Wsparcie osób z autyzmem” wynika, że
prawie nikt z tej grupy nie podejmuje pracy i również prawie nikt nie rejestruje się w
urzędzie pracy jako bezrobotny. Problem braku aktywności zawodowej osób z
autyzmem i zespołem Aspergera jest więc całkowicie ukryty.
1. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Sytuacja osób niepełnosprawnych na mazowieckim rynku pracy została przedstawiona
w raporcie „Diagnoza stanu zastanego 2011”, opublikowanym na stronie MCPS. Raport
ten potwierdza generalnie trudną sytuację we wchodzeniu na rynek pracy wszystkich
ludzi młodych, bez doświadczenia. W 2010 r. osoby w wieku 18-34 lata stanowiły
prawie 50% bezrobotnych (49,1%) na Mazowszu. Pokrywa się to z sytuacją w całym
kraju. Aż 65% młodych osób do 30 roku życia pracuje na umowach czasowych;
fluktuacja na rynku jest bardzo duża.
W skali kraju, w 2010 r. liczba osób niepełnosprawnych, będących prawnie w wieku
produkcyjnym wynosiła około 2,1 mln, co stanowiło 8,6% ludności w tym wieku.

113

Większość osób niepełnosprawnych ma niski poziom wykształcenia i brak stażu pracy,
co z kolei ma negatywny wpływ na możliwość znalezienia pracy na otwartym rynku.
Według danych BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), w 2011 r.
aktywnych zawodowo było 17,2% osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej
(dane ze strony www.niepelnosprawni.gov.pl). Udział pracowników zakładów pracy
chronionej jest w tej grupie nadal wysoki (70,9% w grudniu 2011 r.), ale ma tendencję
zniżkową (dla porównania w grudniu 2004 r. wynosił 86%).
W marcu 2012 r., na Mazowszu, jako bezrobotni było zarejestrowanych prawie 10 tys.
osób niepełnosprawnych (9 784 osoby), co stanowiło 3,7% ogółu bezrobotnych.
Istotne jest, że w ciągu 2011 r. pracodawcy zgłosili o 24,4% więcej ofert pracy dla osób
niepełnosprawnych, niż w roku poprzednim, przy spadku ogólnej liczby ofert w tym
samym czasie o 27,2%. Wskazuje to na większą gotowość do zatrudniania osób
niepełnosprawnych, w niektórych przypadkach ze względu na ulgi, ale – jak podkreślają
pracodawcy – często ze względu na wartość tych pracowników, ich rzetelność i lojalność
oraz wysoką jakość pracy i zaangażowanie.
W poniższej analizie przedstawione zostały więc te elementy ogólnych trendów na
mazowieckim rynku pracy, które należy brać pod uwagę, planując program aktywizacji
zawodowej i społecznej wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i osób z zespołem
Aspergera.
2. Polityka zatrudnienia
Dynamika rynku na Mazowszu, zwłaszcza w Warszawie, jest bardzo duża. Stopa
bezrobocia na koniec lutego 2012 r. wyniosła 10,6% przy średniej dla kraju 13,5%. Na
Mazowszu nadal występuje duże zróżnicowanie terytorialne stopy bezrobocia:
najwyższa jest w powiecie szydłowieckim – 38,2% i radomskim – 31%, natomiast
najniższa w m. st. Warszawie – 4,0%. Jest to pewna wskazówka , w jakich rejonach
trudniej będzie wprowadzać osoby z ZA na rynek pracy, bo konkurencja ludzi zdrowych
i lepiej wykształconych jest duża. Jednak duża aglomeracja daje tutaj spore możliwości,
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bo w Warszawie i powiatach podwarszawskich stopa bezrobocia jest wyraźnie niższa,
niż średnia dla całej Polski (wg danych Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy –
www.obserwatorium.mazowsze.pl).
W marcu 2012 r. 10 pracodawców z terenu Mazowsza zgłosiło zamiar zwolnień
grupowych, lecz firmy te działają w branżach produkcyjnych lub budownictwa i nie są
bezpośrednio związane z usługami, które mogłyby świadczyć osoby z ZA. (wg Raportu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy).
3. Poszukiwane zawody, umiejętności
Wśród poszukiwanych zawodów w Polsce w pierwszej dziesiątce są wymieniani
zarówno pracownicy fizyczni, jak i kadra zarządzająca najwyższego szczebla. Z punktu
widzenia możliwości i umiejętności osób z ZA ważne jest, że w skali kraju na 10-tym
miejscu wymieniani są specjaliści i pracownicy działów IT (dane z globalnego badania
ManpowerGroup „Niedobór talentów 2011”, w którym uczestniczyło 750 firm z Polski).
Jest to zgodne z ogólnoświatową tendencją do wzrostu znaczenia pracy w działach IT.
Z tego badania wynika również, że aż 40% firm w Polsce nie może znaleźć odpowiednich
kandydatów na kluczowe stanowiska pracy. Im lepsze dostosowanie szkoleń i praktyk
do potrzeb potencjalnych pracodawców, tym większe zadowolenie zarówno
pracodawców jak i pracowników. Program aktywizacji osób z ZA bierze pod uwagę
oczekiwania pracodawców i uwzględnia to w programie szkoleniowym.
W zawodach, które są istotne z punktu widzenia zakresu kwalifikacji zdobytych przez
osoby z ZA podczas szkoleń, tj.: pracownik obsługi biurowej lub operator urządzeń
biurowych oraz pracownik działu IT, ciągle poszukuje się nowych pracowników.
I tak w Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w m. st. Warszawa w 2011 r.,
opracowanym przez Urząd Pracy m. st. Warszawa, zawód technika prac biurowych
widnieje na trzecim miejscu wśród bezrobotnych, ale jednocześnie jest wymieniany na
drugim miejscu w strukturze zgłoszeń ofert pracy (wg opracowania Urzędu Pracy m. st.
Warszawy „Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy” z
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2009 r.). Z tego względu zawód ten nie jest wymieniany wśród zawodów generujących
bezrobocie w perspektywie najbliższych lat do 2015 r.
Najczęściej zgłaszane przez pracodawców oferty pracy dotyczą m. in. informatyków z
różnym stopniem i zakresem specjalizacji. Jako deficytowy wymieniany jest również
zawód archiwisty dokumentów elektronicznych lub operator aplikacji komputerowych.
To są właśnie umiejętności brane pod uwagę w szkoleniach w ramach niniejszego
Modelu.
Pracodawcy, w okresie kryzysu czy niepewności, starają się redukować koszty. W
związku z tym bardzo ważna jest dla nich jakość wykonywanej pracy i nie chcą
podejmować żadnego ryzyka związanego z zatrudnieniem, jeżeli nie będą pewni, że
pracownik będzie dobrze wykonywać swoją pracę.
Oczekiwania pracodawców dotyczą przede wszystkim takich cech i umiejętności, jak:
elastyczność,
chęć uczenia się,
odpowiedzialność,
zaangażowanie,
rzetelność,
lojalność wobec firmy/pracodawcy,
umiejętność pracy w zespole,
dobra organizacja pracy.
Najchętniej przyjmowani są pracownicy z doświadczeniem, odpowiednią wiedzą i
umiejętnościami. Z tego względu, w ramach prezentowanego Programu duże znaczenie
przywiązywane jest zarówno do profesjonalnych umiejętności IT i obsługi biura, jak i
treningu umiejętności społecznych.
W raportach i wywiadach z pracodawcami podkreśla się, że coraz większy nacisk będzie
kładziony na pracę zdalną, system zadaniowy i elastyczność pracowników.
Zainteresowanie pracą zdalną i zadaniową może sprzyjać zlecaniu zadań instytucjom
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ekonomii społecznej, które specjalizują się w wykonywaniu powtarzalnych usług
informatycznych lub biurowych i jednocześnie dają osobom niepełnosprawnym
dostosowane do ich potrzeb warunki i organizację pracy.
4. Możliwość odbycia stażu lub pracy w ramach wolontariatu
Pracodawcy cenią pracę na zasadach wolontariatu, gdyż świadczy ona o zaangażowaniu
pracownika w działania prospołeczne i nadobowiązkowe. Staże często traktowane są
przez nich jako rodzaj wstępnej selekcji i szansa na znalezienie wartościowego
pracownika.
Z tego względu bardzo ważne jest, że Model uwzględnia staże osób z ZA na otwartym
rynku pracy przed podjęciem zatrudnienia.
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III. DANE DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Maria Jankowska
Potencjalna wartość rynkowa pracy osób z ZA została przyjęta na podstawie
następujących danych:
1. Rodzaje pracy, jakie mogą wykonywać osoby z ZA i przewidywane stawki
wynagrodzenia25
Osoby z ZA, które przeszły cały cykl szkoleń i staży w ramach testowanego Modelu
można podzielić na 2 podgrupy:
a) osoby, które są potencjalnymi pracownikami gotowymi do podjęcia zatrudnienia na
otwartym rynku
W przypadku beneficjentów projektu jest to grupa pięcioosobowa. Osoby te wykonują
powierzone zadania z dziedziny IT i prac biurowych dokładnie, w miarę samodzielnie, a
ich zachowanie i relacje ze współpracownikami w miejscu pracy nie powinny
powodować szczególnych trudności dla współpracowników. W zakresie IT osoby te
ukończyły kurs MS Word, MS Excel i większość z nich MS PowerPoint w stopniu
zaawansowanym.
Wśród umiejętności wycenianych przez pracodawców26 na około 10 zł brutto za 1 h
pracy znajdują się następujące czynności:
tworzenie kopert i etykiet oraz korespondencji seryjnej,
wprowadzanie danych do baz danych,
tworzenie prezentacji multimedialnych.

25

Na podstawie doświadczeń w cyklu szkoleń osób z ZA oraz staży.

Dane pochodzą z ankiet wypełnianych przez pracodawców – uczestników warsztatów organizowanych
w ramach projektu.
26
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Wśród umiejętności wycenianych na około 15-20 zł brutto za 1h są następujące
czynności:
wprowadzanie danych na stronę WWW,
testowanie funkcjonalności stron WWW lub serwisów internetowych.
b) osoby, które mogą pracować efektywnie w miejscu pracy chronionej lub wykonywać
usługi na zlecenia zewnętrzne z zakresu prac IT lub biurowych
W przypadku beneficjentów projektu jest to większa grupa, licząca 9 osób. Niektóre z
tych osób mogą wykonywać zaawansowane zadania, ale w środowisku przystosowanym
do ich potrzeb i ze wsparciem asystentów.
W zakresie prostych umiejętności, wycenianych przez niektórych pracodawców na
około 6-8 zł brutto za 1 h pracy (co odpowiada najniższemu wynagrodzeniu za 1 etat
miesięcznie) znajdują się następujące czynności:
edycja dokumentów MS Word,
tworzenie kopert i etykiet adresowych,
wyszukiwanie informacji w Internecie,
kopiowanie dokumentów, bindowanie, niszczenie dokumentów, skanowanie
dokumentów,
przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
2. Wydajność pracy27
Wydajność pracy osób z ZA, które mogą próbować podjąć pracę na otwartym rynku, jest
zbliżona do wydajności osób zdrowych, chociaż przy założeniu pracy w niepełnym
wymiarze godzin w ciągu dnia.
Wydajność osób z ZA, które powinny starać się o zatrudnienie w miejscach pracy
chronionej jest wyraźnie zmienna i zależna od stanu zdrowia tych osób, samopoczucia i
aktualnego stopnia motywacji do pracy oraz możliwości wsparcia ze strony asystenta.
27

Na podstawie doświadczeń w cyklu szkoleń osób z ZA oraz staży.
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Oceniając wydajność należy wziąć pod uwagę w szczególności następujące czynniki:
wymiar godzinowy, jaki mogą osiągnąć osoby z ZA – zarówno dzienny, jak i
tygodniowy
Część osób z ZA może wykonywać pracę w wymiarze 0,8 etatu czyli około 5,6 h
dziennie (w grupie projektowej jest 5 takich osób i dotyczy to osób, które mogą
starać się o zatrudnienie na otwartym rynku pracy). Natomiast część może
pracować w wymiarze 0,55 etatu czyli 3,51 h dziennie. Wśród 14 osób, które
wzięły udział w projekcie jest to grupa dziewięcioosobowa;
skalę dodatkowych uprawnień pracownika niepełnosprawnego
Dzienny i tygodniowy czas pracy, dodatkowy urlop, dodatkowe dni wolne od
pracy, etc. zostały omówione szczegółowo w załączniku „Uwarunkowania
systemowe”, w części dotyczącej przywilejów pracowników niepełnosprawnych.
3. Wysokość wynagrodzenia za daną pracę, które gotów jest płacić pracodawca
za pracę osób z ZA i wysokość średniego rynkowego wynagrodzenia za daną
pracę
Oferty pracy w zakresie prac biurowych wyceniane były w przypadku kandydatów do
pracy, którzy nie mieli wcześniejszego doświadczenia, w przedziale 1400,00-1900,00 zł
brutto, a więc w wysokości zbliżonej do minimalnego wynagrodzenia.
Natomiast skala wynagrodzeń w zakresie usług IT jest ogromna, a poziom
proponowanego

wynagrodzenia

zależy

od

poziomu

skomplikowania

usług

świadczonych w tej dziedzinie. Wszyscy pracodawcy zwracają też uwagę na znajomość
języka angielskiego, która jest bardzo przydatna w realizacji zadań w tej dziedzinie.
Wysokość średniego wynagrodzenia rynkowego za pracę na stanowisku pracownika
biurowego (średni szczebel) wynosiła: ok. 1600,00 zł brutto miesięcznie w 2010 r. (wg
sondażu portalu: profesjonalne-biuro.pl). Pracodawcy uczestniczący w warsztatach
organizowanych przez Fundację SYNAPSIS w ramach projektu odpowiadali w ankietach,
że najczęściej gotowi są płacić za podstawowe czynności IT równowartość najniższego
wynagrodzenia, czyli około 1500,00 zł brutto miesięcznie.
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4. Koszty przystosowania miejsca pracy i koszty dodatkowego wsparcia28
Przystosowanie miejsca pracy w biurze lub przy komputerze nie wymaga szczególnych
nakładów środków w przypadku osób z zespołem Aspergera. Ogranicza się najczęściej
do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, bezpiecznej powierzchni podłogi z
wykładzin antypoślizgowych oraz ewentualnego zamontowania boksów do oddzielenia
poszczególnych stanowisk komputerowych, w celu umożliwienia lepszej koncentracji w
czasie pracy. Koszty tego przystosowania są ujęte szczegółowo w budżecie tworzenia
nowych miejsc pracy dla ZAZ-u.

28

Na podstawie doświadczeń w cyklu szkoleń osób z ZA, staży oraz przepisów o dofinansowaniu.
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IV. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCÓW
Maria Jankowska
Warunki formalne i finansowe, w jakich działają poszczególne podmioty, zostały
omówione szczegółowo w załączniku do niniejszego Modelu pt.: „Uwarunkowania
systemowe”, pkt 4: Zasady dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz
pkt 5: Charakterystyka poszczególnych form chronionego rynku pracy. Znalazły się tam
w szczególności:
a) warunki formalne, niezbędne do uzyskania statusu określonego podmiotu,
m.in.:
liczba osób niezbędnych do rozpoczęcia określonej działalności,
określony

współczynnik

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych

lub

pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy.
b) wymogi formalne, mające wpływ na status osób z ZA, m.in.:
zdolność do czynności prawnych, czyli do skutecznego składania oświadczeń
powodujących skutki prawne, posiadania członkostwa w spółdzielni socjalnej i
in.,
stopień i rodzaj niepełnosprawności,
prawo do renty socjalnej,
wiek,
szczególnie trudna sytuacja na rynku pracy, w rozumieniu określonych
przepisów (status osoby poszukującej pracy, status osoby bezrobotnej,
długotrwale bezrobotnej i in.),
c) kryteria finansowe, m.in.:
zasady, kryteria i wysokość gwarantowanego przepisami dofinansowania
poszczególnych kategorii przedsiębiorstw w przypadku rynku chronionego,
zasady, kryteria i wysokość dofinansowania zatrudnienia osób z ZA na otwartym
rynku pracy, w zależności od statusu tej osoby i pracodawcy,
skala zobowiązań wobec PFRON,
możliwość

uzyskania

dodatkowego,

ponad

gwarantowanym

przepisami,

dofinansowania,
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skala ulg i zwolnień dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw,
przepisy podatkowe,
przepisy o pomocy publicznej i inne.
W

sytuacji,

gdy

przepisy

dotyczące

dofinansowania

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych zmieniają się co pół roku aż do 1 stycznia 2013 roku, w celu
uniknięcia wątpliwości, wyliczenia zostały dokonane według stanu prawnego na dzień
30 czerwca 2012 roku.
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V. SZCZEGÓŁOWA

ANALIZA

DOTYCZĄCA

ZAKŁADU

AKTYWNOŚCI

ZAWODOWEJ
Maria Jankowska
1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 11.127.721 j.t.), zwana dalej
ustawą – w szczególności art. 29 i 30 ustawy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w
sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242 poz. 1776),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu
przekazywania

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 03. Nr
88, poz. 808 z późn. zm.).
2. Koszty założenia
Wysokość nakładów zależna jest od sytuacji organizatora – podmiotu powołującego
ZAZ, w szczególności od jego sytuacji lokalowej. Ogólnie nakłady powinny być niższe,
niż przy innych niepełnosprawnościach, ze względu na brak potrzeby likwidacji
barier architektonicznych.
2.1. Możliwości dofinansowania założenia zakładu ze środków publicznych:
ze środków PFRON, z tym że:
- zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu
kosztów wynosi 65% tych kosztów,
- ze środków PFRON mogą być dofinansowane koszty określone w rozporządzeniu w
sprawie ZAZ,
- środki PFRON są przekazywane za pośrednictwem samorządu wojewódzkiego,
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ze środków własnych samorządu, przy czym samorząd nie jest zobowiązany do
przekazania tych środków.
2.2. Przyjęte koszty założenia ZAZ-u ujęte w zamieszczonym niżej budżecie
obejmują:
odnowienie pomieszczeń,
wyposażenie 4 pracowni: komputerowa, biurowa oraz 2 pracownie rękodzieła.
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Tabela 5: Koszty założenia ZAZ-u dla 14 osób z ZA
BUDŻET
POZYCJA BUDŻETOWA

KOSZTY

PRZYCHODY

JEDNOSTKA

KOSZT
JEDNOSTKOWY
(wynagrodzenia:
brutto + koszty
pracodawcy)

ILOŚĆ
JEDN.

RAZEM
KOSZTY

RAZEM
PRZYCHODY

MCPS

usługa

3 000,00

2

6 000,00

6 000,00

1 500,00

1.2 Biurka małe

szt.

400,00

9

3 600,00

3 600,00

1.3 Biurka średnie

szt.

600,00

6

3 600,00

1.4 Stoły

szt.

1 000,00

8

1.5 Szafy/półki

szt.

700,00

1.6 Koszt zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla
potrzeb pracowni biurowej i IT

FV

1.7 Laptopy

ŚRODKI
WŁASNE

DAROWIZNA

INNE
PROJEKTY

1 500,00

1 800,00

1 200,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

10

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

1

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

szt.

3 500,00

6

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

1.8 Koszt zakupu komputerów stacjonarnych z
oprogramowaniem

FV

3 000,00

7

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

1.9 Koszt zakupu krzeseł biurowych

FV

170,00

15

2 550,00

2 550,00

0,00

0,00

2 550,00

0,00

1.10 Koszt zakupu krzeseł do stanowisk
komputerowych

FV

200,00

10

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

1.11Koszt zakupu flipcharta dla potrzeb pracowni
biurowej i IT

FV

700,00

1

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

1.12 Koszt zakupu plannera dla potrzeb pracowni

FV

700,00

2

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

1. WYPOSAŻENIE I REMONT
1.1 Oprogramowanie komputerowe/
osprzęt/instalacje
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biurowej i IT
1.13 Koszt zakupu bindownicy dla potrzeb pracowni
biurowej i IT

FV

500,00

1

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1.14 Koszt zakupu niszczarki dla potrzeb pracowni
biurowej i IT

FV

500,00

1

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1.15 Koszt zakupu laminatora dla potrzeb pracowni
biurowej i IT

FV

500,00

1

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1.16 Koszt zakupu rolet dla potrzeb pracowni
biurowej i IT

FV

1 500,00

1

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

zestaw/FV

1 000,00

1

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1.18 Koszt zakupu i montażu wykładzin
antypoślizgowych dla potrzeb pracowni biurowej i IT

FV

2 000,00

1

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

1.19 Koszt zakupu drobnego wyposażenia biurowego
dla potrzeb pracowni biurowej i IT (m.in. tonery,
płyty, art. papiernicze, art. piśmienne, etc.).

zestaw/FV

2 500,00

2

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

1.20 Koszt zakupu materiałów szkoleniowych dla
osób z ZA (m.in. skrypty, testy)

zestaw

150,00

10

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1.21 Koszt wyposażenia pracowni ceramiki

zestaw

18 000,00

1

18 000,00

18 000,00

8 000,00

0,00

0,00

10 000,00

1.22 Koszt wyposażenia pracowni rękodzieła

zestaw

7 500,00

1

7 500,00

7 500,00

4 000,00

0,00

0,00

3 500,00

1.23 Koszt zakupu gilotyny

szt.

200,00

1

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

1.24 Koszt boksów biurowych

szt.

550,00

3

1 650,00

1 650,00

1 650,00

0,00

0,00

0,00

1.25 Koszt remontu lokalu 350m2

FV

25 800,00

1

25 800,00

25 800,00

5 000,00

5 000,00

0,00

15 800,00

x

x

x

145 500,00

145 500,00

94 350,00

9 800,00

6 850,00

34 500,00

1.17 Koszt zakupu i instalacji oświetlenia górnego
dostosowanego do potrzeb osób z ZA dla potrzeb
pracowni biurowej i IT

1. RAZEM KOSZTY WYPOSAŻENIA I REMONTU:
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3. Koszty prowadzenia
Koszty prowadzenia można podzielić na dwie kategorie kosztów:
koszty prowadzenia zakładu, określane w obowiązujących do niedawna
przepisach, jako koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej,
koszty działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza powinna być rachunkowo wydzielona a dochód z niej
przekazywany na fundusz aktywności zawodowej. Koszty nie mogą być pokrywane z
dochodów pochodzących z działalności gospodarczej.
3.1. Możliwości dofinansowania prowadzenia zakładów ze środków publicznych:
ze środków PFRON na prowadzenie ZAZ, przy czym dofinansowanie to odbywa
się według następujących zasad:
- ze środków PFRON mogą być dofinansowane koszty określone w rozporządzeniu
w sprawie ZAZ,
- środki PFRON są przekazywane za pośrednictwem samorządu wojewódzkiego,
- kwota przekazywana samorządowi na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu
jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności
zawodowej wynosi 18500 zł,
- środki PFRON przekazywane przez samorząd wojewódzki mogą być wyższe lub
niższe od podanej powyżej kwoty, ale nie mogą przekroczyć 50% ogólnej kwoty
przekazanej

przez

PFRON

temu

samorządowi

na

wsparcie

osób

niepełnosprawnych,
- ogólne dofinansowanie zakładu ze środków PFRON nie może przekroczyć 90%
kosztów podlegających dofinansowaniu,
- wysokość dofinansowania i szczegółowy budżet ustalany jest każdego roku w
umowie;
ze środków samorządu województwa na prowadzenie zakładu, w wysokości nie
mniejszej niż 10% tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu
województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia
innych źródeł finansowania działania zakładu – wysokość dofinansowania i
szczegółowy budżet ustalany jest każdego roku w umowie;
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ze środków PFRON na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych/SODiR/ w
kwocie (rok 2013):
- 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (170% do 30 czerwca
2012 r.),
- 100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (125% do 30
czerwca 2012 r. i 115% do 31 grudnia 2012 r.),
- 40% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (50% do 30 czerwca 2012 r.
i 45% do 31 grudnia 2012 r.),
- kwoty powyższe zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku
osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe (CZR) lub
epilepsję oraz niewidomych.
Podkreślić należy, że przez minimalne wynagrodzenie w odniesieniu do dofinansowania
kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych rozumie się minimalne wynagrodzenie
obowiązujące w 2009 roku, które wynosi 1276 zł brutto.
3.2. Zwolnienia z podatków, z tym że:
- z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego – na zasadach określonych w
przepisach odrębnych,
-

z podatku od czynności cywilnoprawnych – jeżeli czynność przez niego dokonana
pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu,

-

opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,

-

zwolnienie nie dotyczy: podatku od gier, podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego, cła, podatków dochodowych, podatku od środków
transportowych.

Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu
zwolnień z podatków na fundusz aktywizacji zawodowej.
4. Rachunek ekonomiczny dla ZAZ
129

4.1. Założenia przyjęte w propozycji wdrażania Modelu w formie ZAZ-u:
ZAZ zatrudnia w sumie 20 osób: 14 z nich to osoby z autyzmem z czego 7 osób ze
znacznym stopniem niepełnoprawności i 7 osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (z zespołem Aspergera lub wysokofunkcjonujących osób z
autyzmem), zaś pozostałe 6 osób zatrudnionych przez ZAZ, to osoby
pełnosprawne,
organizator nie prowadzi poza ZAZ działalności gospodarczej,
elementy zmienne:
- wysokość wynagrodzenia minimalnego,
- ograniczenia wysokości wynagrodzenia osób niepełnosprawnych otrzymujących
renty socjalne i rodzinne,
- ceny najmu lokalu – przyjęto stawki preferencyjne w Warszawie i dużym mieście,
pracownicy niepełnosprawni:
- czas pracy w skali roku brany pod uwagę w wyliczeniu wynosi 10 miesięcy, ze
względu na prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego tych osób oraz
zwolnienia chorobowe (przyjęto śr. 2 tyg. na osobę w roku),
- 7 osób z autyzmem zatrudnionych w wymiarze 0,55 etatu,
- 7 osób z ZA zatrudnionych w wymiarze 0,8 etatu – zawsze ze stawką
wynagrodzenia wg wynagrodzenia minimalnego,
pracownicy pełnosprawni:
- kierownik ZAZ,
- księgowy/marketing i zaopatrzenie,
- organizacja realizacji zleceń IT,
- organizacja produkcji w pracowniach,
- 2 trenerów pracy/terapeutów.
Należy przeanalizować konieczność zatrudnienia przez organizatora co najmniej 2
terapeutów z funduszy niezależnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego
wsparcia oraz prowadzenia rehabilitacji społecznej w celu utrzymania miejsc pracy.
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Koszty wynagrodzeń pracowników pełnosprawnych oraz koszty najmu przyjęto dla
Warszawy, w dużych miastach mogą być niższe o około 10%, w średnich miastach
niższe o około 30%.
4.2. Szczegółowy rachunek przychodów ZAZ-u dla 14 osób z autyzmem i ZA
Poniżej zamieszczono wyliczenie potencjalnych dochodów ZAZ –u, który jako połowę z
14 pracowników niepełnosprawnych zatrudniałby osoby z zespołem Aspergera lub
wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem. Przyjęto następujące założenia:
Do celów porównawczych brany jest pod uwagę przychód osiągany w jedynym
specjalistycznym ZAZ-ie dla osób z autyzmem, prowadzonym przez Fundację
SYNAPSIS. Cały przychód ZAZ-u podzielony został na 24 osoby (ze względu na
wykonywanie tych samych zadań w ZAZ-ie przez wszystkich pracowników
musimy przyjąć, że średnio wszyscy niepełnosprawni pracownicy w takim
samym stopniu przyczynili się do osiągnięcia wspólnego przychodu – w 2011 r.
był to przychód w łącznej wysokości 80 798,00 zł (netto, bez VAT). Przychód
osiągnięty przez 1 osobę wyniósł więc 3366,60 zł w skali roku, czyli 336,70 zł
miesięcznie (w przeliczeniu na 10 miesięcy);
Założono, że osoby niżej i średniofunkcjonujące wniosłyby co najmniej
analogiczny przychód jak w ZAZ prowadzony przez Fundację SYNAPSIS z tytułu
ich pracy w pracowniach rękodzieła, czyli 7 osób x 3366,6 zł rocznie = 23 566,0 zł
rocznie;
Założono, że grupa 7 osób wysokofunkcjonujących będzie realizowała usługi IT i
biurowe, za wykonanie których zleceniodawcy gotowi są płacić od 7 zł do 20 zł
brutto za 1 h, jak wynika z warsztatów dla pracodawców prowadzonych w
ramach projektu;
W ramach pracy na 0,8 etatu każda z tych osób wypracuje średnio 120 h
miesięcznie (przy realizacji prawa do 7-godzinnego dnia pracy), opłacanych
średnio po 13 zł /1 h, czyli 1560 zł brutto miesięcznie;
Łączny miesięczny przychód z pracy tych 7 osób może osiągnąć następujący
poziom: 7 x 1560,00 zł = 10 920,00 zł;
Przychód z pracy 7 osób w usługach IT i pracach biurowych w ciągu roku
wyniesie wtedy: 10 x 10920,00 = 109200,00 zł;
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Wszystkie 14 osób razem wniesie przychód roczny w wysokości ok. 109 200,00
zł + 23 566,00 zł = 132 766,00 zł, a tym samym przeciętny przychód roczny
przypadający na 1 osobę wyniesie: 9483,00 zł, co stanowi prawie trzykrotny
wzrost przychodów przypadających na 1 osobę w skali roku;
Wzrost przychodu spowoduje zwiększenie odpisów na wewnętrzny Fundusz
Aktywności Zawodowej i tym samym umożliwi finansowanie rehabilitacji dla
niepełnosprawnych pracowników w szerszym zakresie i wypłacanie premii dla
nich;
W wariancie II (mniej optymistycznym w zakresie uzyskanych zleceń lub
umiejętności wykonawczych osób z autyzmem) nawet przyjęcie najniższych
deklarowanych stawek za 1 h pracy, czyli 7 zł, i tak daje wzrost przychodów do
kwoty 840,00 zł miesięcznie z prac biurowych i IT wykonywanych przez 1 osobę
wyżej funkcjonującą, a więc 2,5-krotny wzrost w porównaniu do obecnie
osiąganych przychodów z pracy rękodzielniczej (336,7 zł miesięcznie na 1
osobę);
Przy powyższych założeniach i kosztach działalności gospodarczej wyliczonych
w tabeli w pkt 6, dochód ZAZ, który z mocy prawa podlega w całości przekazaniu
na Fundusz Aktywności Zawodowej – FAZ, wahałby się między 60 000 zł a 80
000 zł rocznie (przy zatrudnieniu 14 osób niepełnosprawnych);
Intensywność zamówień na te usługi na pewno zależałaby w dużym stopniu od
umiejętności marketingowych pracowników zarządzających ZAZ-em, lecz w
ocenie szans na powodzenie można się opierać na ogólnej tendencji wzrostu
zastosowania usług IT w gospodarce.
Jeżeli zamówień będzie mniej lub będą wahania okresowe w ilości zamówień, to
przychód uzyskany przez pracowników będzie odpowiednio niższy, jednak wyraźnie
tego typu usługi (IT i biurowe) pozwalają na osiągnięcie wyższego przychodu w skali
roku, niż miało to miejsce przy dotychczas wypróbowanej działalności rękodzielniczej.
Poniżej zamieszczona jest szczegółowa tabela przyjętych kosztów prowadzenia ZAZ-u.
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Tabela 6: Koszty prowadzenia ZAZ-u
BUDŻET ROCZNY
POZYCJA BUDŻETOWA

KOSZTY

PRZYCHODY

JEDNOSTK
A

KOSZT
JEDNOSTKO
WY
(wynagrodze
nia: brutto +
koszty
pracodawcy)

ILO
ŚĆ
JED
N.

RAZEM
KOSZTY

RAZEM
PRZYCHO
DY

1.1 ZAZ wynagrodzenie
personelu
merytorycznego + składki
(BB29 – 6 osób x śr.
4200,00 BB)

mies.

25 200,00

12

302
400,00

302
400,00

1.2 ZAZ wynagrodzenie
BB ON (0,55 etatu x 7
osób x 992,32)

mies.

6 946,24

12

83 354,88

1.3 ZAZ wynagrodzenie
BB ON (0,8 etatu x 7 osób
x 1443,36)

mies.

10 103,52

12

kwartał

1 400,00

mies.

MCPS

FINANSOW
ANE ZE
ŚRODKÓW
SODiR

ŚRODK
I
WŁASN
E

DZIAŁAL
NOŚĆ
GOSPOD
ARCZA

FUNDUS
Z
AKTYW
IZACJI
ZAWOD
OWEJ
FAZ

DAROWI
ZNA

SAMORZ
ĄD 10%

INNE
PROJEKT
Y

KW
OTA
BRA
KUJ
ĄCA

191 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63
000,00

48 400,00

0,00

83 354,88

8 335,48

75 019,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121
242,24

121
242,24

12 124,22

109 118,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

5 600,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300,00

12

27 600,00

27 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27
600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 949,76

x

540
197,12

540
197,12

211 459,70

184 137,42

0,00

0,00

33
200,00

0,00

63
000,00

48 400,00

0,00

1. WYNAGRODZENIA
PERSONELU

1.4 Premie ON
1.5 FAZ – rehabilitacja
usługi
1. RAZEM
WYNAGRODZENIA:
2. MATERIAŁY I USŁUGI

29

BB: wynagrodzenie brutto brutto (z pełnymi kosztami pracodawcy).
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2.1 Koszty związane z
naprawami urządzeń i
sprzętów uszkodzonych
przez osoby z ZA

mies.

150,00

12

1 800,00

1 800,00

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1 Domeny, opłaty,
serwer

mies.

470,00

1

470,00

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 Materiały do pracowni
1 – ceramika

mies.

650,00

12

7 800,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

6 000,00

0,00

2.2.1 Materiały do
pracowni 2 – rękodzieło

mies.

600,00

12

7 200,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 200,00

0,00

2.2.2 Materiały do
pracowni 3 – prace
biurowe/IT

mies.

400,00

12

4 800,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3 Materiały do
pracowni 4 – usługi IT

mies.

350,00

12

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4 Materiały do zajęć
sensomotor., rehabilitacji,
relaksu

mies.

250,00

12

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 870,00

x

29 270,00

29 270,00

4 370,00

0,00

0,00

8 700,00

0,00

3 000,00

0,00

13 200,00

0,00

2. RAZEM MATERIAŁY I
USŁUGI:
3. KOSZTY
EKSPLOATACYJNOADMINISTRACYJNE
3.1 Koszty eksploatacji
(BEZPOŚREDNIE)
3.1.1 Energia elektryczna

mies.

1 350,00

12

16 200,00

16 200,00

16 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2 Ogrzewanie

mies.

1 300,00

12

15 600,00

15 600,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

szt.

1 600,00

1

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mies.

1 400,00

12

16 800,00

16 800,00

0,00

0,00

8
400,00

8 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.1 Serwis pieca
3.1.3 Ochrona lokalu
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3.1.4 Usługi sprzątające

mies.

800,00

12

9 600,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5 Woda MPWiK

mies.

100,00

12

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6 Woda pitna (np.
EDEN)

mies.

70,00

12

840,00

840,00

0,00

0,00

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.7 Ubezpieczenia
osobowe (OC)

osoba

50,00

20

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.8 Ubezpieczenia
majątkowe

polisa

3 500,00

1

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9 Środki czystości

mies.

330,00

12

3 960,00

3 960,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

960,00

0,00

0,00

3.1.10 Koszty BHP (insp.
bhp)

mies.

400,00

12

4 800,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 900,00

x

75 100,00

75 100,00

34 600,00

0,00

8
400,00

31
140,00

0,00

0,00

960,00

0,00

0,00

Razem 3.1
3.2 Telefony
3.2.1 Telefony
komórkowe + Internet

mies.

700,00

12

8 400,00

8 400,00

3 400,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2 Telefony stacjonarne

mies.

500,00

12

6 000,00

6 000,00

4 800,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

x

14 400,00

14 400,00

8 200,00

0,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem 3.2
3.3 Usługi pocztowe
3.3.1 Opłaty pocztowe

mies.

30,00

12

360,00

360,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2 Usługi kurierskie

mies.

100,00

12

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

x

1 560,00

1 560,00

360,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

12

5 400,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem 3.3
3.4 Materiały
3.4.1 Materiały biurowe
(papier, tonery, nożyczki
etc.)

mies.
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Razem 3.4

450,00

x

5 400,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 680,00

x

96 460,00

96 460,00

43 160,00

0,00

8
400,00

43
940,00

0,00

0,00

960,00

0,00

0,00

35,00

12

420,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

0,00

4.2 Koszty bankowe

30,00

12

360,00

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1 Prowizje bankowe

70,00

12

840,00

840,00

0,00

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

12

5 400,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. RAZEM POZOSTAŁE:

585,00

x

7 020,00

7 020,00

0,00

0,00

1
200,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

420,00

0,00

PODSUMOWANIE POZ.
1-4:

62 084,76

x

672
947,12

672
947,12

258
989,70

184
137,42

9
600,00

58
040,00

33
200,00

3 000,00

63
960,00

62
020,00

0,00

RAZEM KOSZTY
EKSPLOATACYJNOADMINISTRACYJNE:
4. POZOSTAŁE
4.1 Zakup literatury
fachowej i prenumerata
pism branżowych

4.4 Badania lekarskie/
BHP

mies.

mies.
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5. Wnioski:
Wdrożenie Modelu programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z
zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem ma pośredni
wpływ na poprawę samowystarczalności finansowej ZAZ;
Samofinansowanie ZAZ zatrudniającego osoby z ZA jest niemożliwe z przyczyn
systemowych:
-

ZAZ służyć ma przede wszystkim rehabilitacji i aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych. Przepisy konstruujące model teoretyczny
zakładu aktywności zawodowej przewidują zatem z jednej strony
finansowanie kosztów prowadzenia zakładu w całości ze środków
publicznych (szczegóły w pkt 3 niniejszej analizy), z drugiej zaś strony
obowiązek przekazywania całego dochodu z działalności gospodarczej na
FAZ

–

fundusz

aktywności

zawodowej,

służący

rehabilitacji

niepełnosprawnych pracowników. Taka konstrukcja powoduje wyjęcie
zakładów aktywności zawodowej spod reżimu pomocy publicznej –
Komisja Europejska przyjęła, że działalność ZAZ nie jest działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych (mimo, że w polskich
przepisach używane jest określenie: działalność gospodarcza zakładu);
-

w konsekwencji nie ma prawnych możliwości przekazywania dochodów
ze sprzedaży towarów i usług na ogólne koszty działalności zakładu.
Przepisy Rozporządzenia określają ponadto jednoznacznie kategorie
kosztów, które stanowią koszt wytworzenia towarów i usług i są
kosztami uzyskania przychodu, nie należą do nich m.in. wynagrodzenia
pełnosprawnych pracowników;

-

wyniki działalności gospodarczej nie mają zatem bezpośredniego wpływu
na samofinansowanie zakładu. W praktyce możliwość funkcjonowania
ZAZ zależy od relacji między faktycznymi kosztami prowadzenia
konkretnego zakładu, a wysokością pozyskanych środków zewnętrznych.
Z jednej strony na kondycję finansową ZAZ wpływają zatem realne koszty
prowadzenia zakładu wynikające m.in. z rodzajów niepełnosprawności
pracowników, kosztów lokalu, kosztów transportu – te koszty w
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przypadku

osób

z

autyzmem

są

wyższe

niż

przy

innych

niepełnosprawnościach, ze względu na specyfikę całościowych zaburzeń
rozwojowych

i

konieczność

wyspecjalizowanej

kadry,

zapewnienia

prowadzenia

stosunkowo

intensywnej

licznej,

rehabilitacji

społecznej i zawodowej, liczne zniszczenia sprzętu i inne. Ponadto, ze
względu na rozproszenie zamieszkania dorosłych osób z autyzmem, ZAZy dla tych osób mogą być prowadzone tylko w dużych miastach, gdzie
wszystkie koszty są wyższe. Z drugiej strony środki PFRON na utrzymanie
ZAZ są takie same dla każdej niepełnosprawności i w skali całego kraju.
Wobec powszechnego braku środków, samorządy nie decydują się na
inny, niż przewiduje algorytm, podział tych środków dla ZAZ na swoim
terenie;
W praktyce utrzymanie ZAZ dla osób z autyzmem jest niemożliwe bez
pozyskania dodatkowych środków;
Przeszkolenie i zatrudnienie kadry zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami ma
natomiast duży wpływ pośredni na sytuacje finansową ZAZ z następujących
względów:
-

zmniejsza podwyższone zwykle koszty rehabilitacji i opieki, wynikające
ze

specyfiki niepełnosprawności, bo lepsza kondycja psychiczna

zmniejsza

frustrację i będące jej skutkiem trudne zachowania osób

wyżej funkcjonujących,
-

zwiększa znacząco przychody, a uzyskany zwiększony dochód stwarza
możliwość

przekazania większych środków na FAZ, co w konsekwencji

pozwala na prowadzenie szerszych działań z zakresu rehabilitacji,
również na rzecz osób

niżej funkcjonujących, co również zmniejsza

koszty prowadzenia ZAZ (liczba kadry, zniszczenia),
-

zmniejsza obciążenia organizatora zakładu w zakresie zapewnienia
dodatkowej, poza zakładem, rehabilitacji społecznej pracowników, co
pozwala na przeznaczenie pozyskanych dodatkowych środków na
dofinansowanie ZAZ.
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VI.

SZCZEGÓŁOWA

ANALIZA

DOTYCZĄCA

ZAKŁADU

PRACY

CHRONIONEJ
Maria Jankowska
1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z
późn. zm.), w szczególności art. 28, 30, 31, 33,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w
sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2007 r. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).
2. Koszty założenia
Koszty te leżą po stronie pracodawcy, istnieje natomiast możliwość skorzystania z
dofinansowania ze środków PFRON omówionego w załączniku „Uwarunkowania
systemowe”, pkt 4, ppkt 3 i 4.
3. Koszty prowadzenia
Możliwości dofinansowania ze środków publicznych PFRON:
dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych – jak w pkt VI 3.1.
niniejszej analizy, przy czym pracodawcy prowadzącemu zakład pracy
chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania kosztów wynagrodzeń,
dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów
bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z
rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
zwrot kosztów:
-

budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,

-

transportowych,

-

administracyjnych,
przy czym zwrot kosztów, o których mowa wyżej:
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- dotyczy

wyłącznie

dodatkowych kosztów pracodawcy,

wynikających z

zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- może być przyznany pracodawcy, prowadzącemu zakład pracy chronionej, u
którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.
zwolnienia z podatków, z tym że:
- z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego – na zasadach określonych w
przepisach odrębnych,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – jeżeli czynność przez niego dokonana
pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu,
- opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,
- zwolnienie nie dotyczy: podatku od gier, podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego, cła, podatków dochodowych, podatku od środków
transportowych.
Prowadzący zakład pracy chronionej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień z
podatków na:
- PFRON w wysokości 10%,
- zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w wysokości 90%.
Nie przedstawiono rachunku ekonomicznego dla zakładu pracy chronionej, ponieważ
wydaje się, że stworzenie zakładu pracy chronionej dla osób z ZA nie jest możliwe ani
celowe. Jest tak ze względu na duże obciążenia formalne z jednej strony i brak realnych
korzyści z tytułu prowadzenia ZPCH z drugiej strony. Wymogi formalne, to rozmiar
przedsiębiorstwa (co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na cały etat),
konieczność prowadzenia działalności gospodarczej na rok przed uzyskaniem statusu,
brak

całościowych

uprawniających

zaburzeń

do

rozwojowych

zmniejszenia

w

katalogu

współczynnika

niepełnosprawności

zatrudnionych

osób

niepełnosprawnych, konieczność prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
Korzyści

z

posiadania

statusu

ZPCH

są

natomiast

stosunkowo

niewielkie.

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przysługuje każdemu
pracodawcy przy spełnieniu określonych wymogów, jedyną różnicą jest wyższe
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dofinanowanie, wynoszace w przypadku ZPCH 100%, nie 70%, jak w przypadku innych
przedsiębiorców lub 90%, jak w przypadku pracodawców nieprowadzących działalności
gospodarczej. Inne ulgi, jak zwolnienia z podatków, nie służą rozwojowi zakładu, bo są
przekazywane na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zaś
dofinansowanie do oprocentowania kredytów ma niewielkie znaczenie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że działające w Polsce ZPCH zatrudniają w
ogromnej większości osoby z niepełnosprawnością fizyczną.
W jedynym w Polsce dużym zakładzie zatrudniającym osoby niepełnosprawne
intelektualnie EKON pracuje tylko jedna wysokofunkcjonująca osoba z autyzmem i od
lat nie przyjęto drugiej osoby z podobnymi zaburzeniami.
4. Wnioski
Stworzenie ZPCH dla osób z autyzmem jest w praktyce niemożliwe
organizacyjnie i ekonomicznie,
Wskazane jest podjęcie prób znalezienia pojedynczych miejsc pracy w takich
zakładach,
Możliwości

zatrudnienia

wprowadzeniu

CZR

niepełnosprawności,

osób

(całościowe

z

autyzmem
zaburzenia

uprawniających

do

wzrosłyby
rozwojowe)

zmniejszenia

poważnie
do

po

katalogu

współczynnika

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPCH określonego w ustawie o
rehabilitacji.
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VII.

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DOTYCZĄCA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Maria Jankowska
1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn.
zm.), w szczególności art. 28, 30, 31, 33,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
94, poz. 651 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1848 z późn. zm.).
Kompleksowym źródłem wiedzy o zasadach tworzenia i funkcjonowania spółdzielni
socjalnej jest opracowanie „Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz” autorstwa
Barbary Godlewskiej-Bujok i Cezarego Miżejewskiego z marca 2012 roku, przygotowane
na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego,
dostępne m.in. na stronie internetowej:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/201
2.1.pdf.
2. Główne założenia
Analizie zostały poddane dwa modele spółdzielni socjalnej:
Spółdzielnia założona przez osoby prawne (określana jako typ A),
Spółdzielnia założona przez osoby fizyczne (określana jako typ B)
Spółdzielnia typu A:
Założyciele – dwie osoby prawne lub inne podmioty wymienione w ustawie,
zwane osobami prawnymi:
-

stowarzyszenie,

-

gmina.
Pracownicy:
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-

5 osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. 3 osoby z ZA, dwie osoby
bezrobotne),

-

5 innych osób – tzw. ekspertów,

-

pracownicy w trudnej sytuacji na rynku pracy zatrudnieni na podstawie umów o
pracę (po 12 miesiącach pracy mają prawo do członkostwa),

-

eksperci zatrudnieni na podstawie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych,
w zależności od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Strony dodatnie spółdzielni socjalnej typu A:

-

przez co najmniej rok osoby prawne prowadzą spółdzielnię i są w swoich
decyzjach niezależne,

-

przez co najmniej rok osoby fizyczne uczą się pracować i ponosić
odpowiedzialność za swoją pracę,

-

osoby prawne mają możliwość weryfikacji osób fizycznych przed podjęciem
decyzji o przyjęciu ich do spółdzielni,

-

przystąpienie do spółdzielni osób fizycznych nie jest obligatoryjne, więc osoby z
ZA nie są zmuszone do podjęcia większej odpowiedzialności,

-

osoby prawne mają większe możliwości aplikowania o środki na założenie
spółdzielni socjalnej (duże środki projektowe, mniejsze bariery związane z
poręczeniem),

-

osoby prawne, w tym podmioty samorządowe, mają większe możliwości
lokalowe,

-

ze względu na brak obowiązku równych wkładów do spółdzielni socjalnej osób
prawnych i fizycznych, możliwy jest znaczący kapitał założycielski osób
prawnych bez dużych wkładów osób fizycznych, w tym niepełnosprawnych i
innych w trudnej sytuacji na rynku pracy,

-

przyjęcie pracowników na członków spółdzielni pozwoli na pozyskanie
znaczących środków z wkładów nowych członków w trudnej sytuacji na rynku
pracy – korzystne dla rozwoju spółdzielni lub w przypadku trudności
finansowych.
Strony ujemne spółdzielni socjalnej typu A:
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-

maksymalne dotacje dla osób niebędących osobami niepełnosprawnymi na
przystąpienie do spółdzielni socjalnej są mniejsze, niż na założenie spółdzielni
socjalnej,

-

osoby prawne mogą tracić wpływ na decyzje spółdzielni socjalnej po przyjęciu
nowych członków, którzy mają formalnie taki sam głos w sprawach dotyczących
spółdzielni, zatem osoby prawne mogą nie decydować się na założenie
spółdzielni socjalnej albo celowo unikać zatrudniania osób spełniających
ustawowe warunki do przyjęcia do spółdzielni.

Spółdzielnia typu B:
Założyciele i członkowie:
-

5 osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. 3 osoby z ZA, dwie osoby
bezrobotne),

-

5 innych osób – tzw. ekspertów,

-

pracownicy w trudnej sytuacji na rynku pracy zatrudnieni na podstawie umów o
pracę,

-

eksperci zatrudnieni na podstawie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych,
w zależności od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Strony dodatnie spółdzielni socjalnej typu B:

-

większe dotacje na założenie spółdzielni dla osób niebędących osobami
niepełnosprawnymi,

-

możliwość założenia spółdzielni w małych ośrodkach, gdzie brak organizacji
pozarządowych lub organizacje nie decydują się na założenie spółdzielni (często
w organizacjach prężnie działają rodzice dzieci z autyzmem, mało jest aktywnych
rodziców osób dorosłych), lub gdzie mieszka mało osób z ZA mogących podjąć
pracę w spółdzielni,

-

możliwość samoorganizacji członków społeczności lokalnej i rodzinnej, w
szczególności możliwość wsparcia osób z ZA przez krewnych i przyjaciół ich
rodzin w wykorzystaniu ich potencjału,
Strony ujemne spółdzielni socjalnej typu B:

-

możliwość wystąpienia problemów w zarządzaniu spółdzielnią,
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-

możliwość wystąpienia barier w podejmowaniu przez ekspertów decyzji o
przystąpieniu do spółdzielni, ze względu na ryzyko finansowe i możliwość utraty
wkładów (w przypadku ekspertów – środków własnych); skutkiem byłoby
osłabienie wpływu ekspertów na decyzje spółdzielni i pozostawienie tych decyzji
osobom z ZA.

3. Koszty założenia
Na założenie spółdzielni osób fizycznych osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy mogą
uzyskać dotacje ze środków Funduszu Pracy lub z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Osoba niepełnosprawna, w tym osoba z ZA – zarejestrowana w PUP jako
bezrobotna albo poszukująca pracy – może otrzymać dotację z PFRON. Dotacja
może być przeznaczona na założenie spółdzielni socjalnej lub wniesienie wkładu
do spółdzielni już istniejącej i stanowić może kwotę nie większą niż
piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (54 692 zł na dzień 30 czerwca
2012 r.). Warunkiem otrzymania wsparcia jest pozostanie członkiem spółdzielni
przez okres 24 miesięcy;
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy może uzyskać
dotację z Funduszu Pracy nie większą niż czterokrotność przeciętnego
wynagrodzenia (na dzień 30 czerwca 2012 r. jest to kwota 14 584,36 zł) na
jednego członka założyciela spółdzielni. Osoba bezrobotna przystępująca do już
istniejącej spółdzielni socjalnej może otrzymać dotację nie większą niż
trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia (na dzień 30 czerwca 2012 r. jest to
kwota 10 938,27 zł).
Środki te można przeznaczyć na cele określone w ustawie, w tym na kupno sprzętu,
maszyn, materiałów biurowych czy towaru, natomiast nie można na kupno ziemi,
nabycie i remont lokalu czy wynagrodzenia członków spółdzielni.
Wysokość dotacji uzależniona jest od środków posiadanych na ten cel przez podmiot
udzielający dotacji oraz oceny wiarygodności przedstawionego biznesplanu. Każdy
zainteresowany musi bowiem złożyć wniosek, zawierający oprócz wysokości
wnioskowanej dotacji, pełne informacje o planowanym rodzaju działalności, kalkulację
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kosztów, specyfikację wydatków, przewidywane efekty ekonomiczne oraz, co stanowi
poważny praktyczny problem – proponowane formy zabezpieczenia zwrotu kosztów.
Wniosek składa się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.
Ze względu na ograniczone środki w ostatnich latach wysokość udzielanych dotacji z
reguły jest ustalana i negocjowana indywidualnie (z uwzględnieniem specyfiki
podejmowanej działalności, kosztów ogólnych przedsięwzięcia, wysokości wkładu
własnego ponoszonego przez osoby ubiegające się o przyznanie środków, niezbędnych
zakupów związanych z działalnością). Tym większego znaczenia nabiera możliwość
wsparcia zakładania i prowadzenia spółdzielni ze środków unijnych. Osoby prawne i
inne podmioty wymienione w ustawie mają możliwość ubiegania się o środki unijne,
przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej,
Poddziałanie 7.2.2 – wsparcie ekonomii społecznej.
Osobom prawnym przysługuje m.in. dotacja na założenie albo przystąpienie osoby
fizycznej do spółdzielni socjalnej, nie wyższa niż 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną
przystępującą do spółdzielni socjalnej i/lub w niej zatrudnianą oraz wsparcie
pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu przystąpienia osoby fizycznej do
spółdzielni socjalnej albo jej zatrudnienia (w obydwu formach wsparcia dotyczy to
wyłącznie osób fizycznych, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w
ramach danego projektu).
Przyjęte koszty założenia spółdzielni socjalnej ujęte zostały w zamieszczonym niżej
budżecie.
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Tabela 7: Koszty założenia spółdzielni socjalnej
KOSZTY

PRZYCHODY

BUDŻET
POZYCJA BUDŻETOWA

JEDNOSTKA

KOSZT
JEDNOSTKOWY
(wynagrodzenia:
brutto + koszty
pracodawcy)

ILOŚĆ JEDN.

RAZEM KOSZTY

RAZEM
PRZYCHODY

WKŁAD
ZAŁOŻYCIELI SP.
SOC., W TYM
ŚRODKI
PROJEKTOWE

1. WYPOSAŻENIE I REMONT – zakładanie sp. socjalnej dla
5+5 osób
1.1 Oprogramowanie komputerowe/osprzęt/instalacje

usługa

3 000,00

2

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1.2 Doradztwo prawne/finansowe

FV

1 000,00

3

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1.3 Biurka małe

szt.

400,00

5

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1.4 Biurka średnie

szt.

600,00

5

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1.5 Stoły

szt.

1 000,00

2

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1.6 Szafy/półki

szt.

700,00

4

2 800,00

2 800,00

2 800,00

1.7 Koszt zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb
racowni biurowej i IT
1.8 Laptopy

FV

3 000,00

1

3 000,00

3 000,00

3 000,00

szt.

3 500,00

4

14 000,00

14 000,00

14 000,00

1.9 Koszt zakupu komputerów stacjonarnych z
oprogramowaniem
1.10 Koszt zakupu krzeseł biurowych

FV

3 000,00

6

18 000,00

18 000,00

18 000,00

FV

170,00

5

850,00

850,00

850,00

1.11 Koszt zakupu krzeseł do stanowisk komputerowych

FV

200,00

10

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1.12 Koszt zakupu flipcharta dla potrzeb pracowni biurowej i
IT
1.13 Koszt zakupu plannera dla potrzeb pracowni biurowej i IT

FV

700,00

1

700,00

700,00

700,00

FV

700,00

1

700,00

700,00

700,00

1.14 Koszt zakupu bindownicy dla potrzeb pracowni biurowej
i IT
1.15 Koszt zakupu niszczarki dla potrzeb pracowni biurowej i
IT

FV

500,00

1

500,00

500,00

500,00

FV

500,00

1

500,00

500,00

500,00
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1.16 Koszt zakupu laminatora dla potrzeb pracowni biurowej i
IT
1.17 Boks biurowy

FV

1.18 Koszt zakupu i instalacji oświetlenia górnego
dostosowanego do potrzeb osób z ZA dla potrzeb pracowni
biurowej i IT
1.19 Koszt zakupu i montażu wykładzin antypoślizgowych dla
potrzeb pracowni biurowej i IT
1.20 Koszt zakupu drobnego wyposażenia biurowego dla
potrzeb pracowni biurowej i IT (m.in. tonery, płyty, art.
papiernicze, art. piśmienne, etc.)
1.21 Koszt remontu lokalu 150m2

zestaw/FV

1. RAZEM KOSZTY WYPOSAŻENIA I REMONTU:

FV

500,00

1

500,00

500,00

500,00

500,00

3

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 000,00

1

1 000,00

1 000,00

1 000,00

850,00

1

850,00

850,00

850,00

zestaw/FV

2 500,00

2

5 000,00

5 000,00

5 000,00

FV

12 000,00

1

12 000,00

12 000,00

12 000,00

x

36 320,00

x

79 900,00

79 900,00

79 900,00

FV
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4. Koszty prowadzenia spółdzielni socjalnej
Wsparcie finansowe ze środków publicznych:
W stosunku do osób wymienionych w ustawie zatrudnionych w spółdzielni
socjalnej, finansowaniu ze środków Funduszu Pracy może podlegać część
wynagrodzenia,

odpowiadająca

składce

należnej

od

zatrudnionego

na

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych
pracodawcy, odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą
właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią. Dofinansowanie może być
udzielane w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz
w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej
miesięcznie

wysokości

składki,

której

podstawą

wymiaru

jest

kwota

minimalnego wynagrodzenia;
W stosunku do osób niepełnosprawnych dofinansowanie wynagrodzenia w
ramach SODiR – jak w pkt VI 3.1. niniejszej analizy;
W stosunku do osób niepełnosprawnych fundusze na pokrycie kosztów
wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.

Szczegółowe

warunki

zostały

omówione

w

załączniku

„Uwarunkowania systemowe” pkt 4, ppkt 4;
W stosunku do osób bezrobotnych fundusze na pokrycie kosztów doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy do wysokości sześciokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia,

pod

warunkiem

zatrudnienia

na

wyposażonym

lub

doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego
bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania przez okres 24
miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.
5. Rachunek ekonomiczny dla spółdzielni socjalnej w pierwszym roku
funkcjonowania30

30

Według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2012 r.
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Przychody miesięczne:
osoby z ZA:
- 3 osoby x 120 h/mies. x 18,00 zł = 6480,00 zł;
osoby bezrobotne
- 2 osoby x 176 h/mies. x 18,00 zł = 6336,00 zł;
kierownik
- 1 x 176 h/mies. x 30,00 zł = 5280,00 zł
2 ekspertów miesięcznie
- 2 x 88 h x 25,00 zł = 4400,00 zł
Razem miesięczny przychód wyniesie: 22 495,00 zł. Przychód ten pokrywa koszty
bieżące, które miesięcznie wynoszą 21 072,20 zł.
Stawki godzinowe przyjęte w kalkulacji są nieco wyższe, niż przyjęte dla ZAZ, ze
względu na możliwość zatrudniania w spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych z
lekkim stopniem niepełnosprawności. Założono więc, że z oferty zatrudnienia w
spółdzielni socjalnej mogą skorzystać osoby z zespołem Aspergera z niewielkimi
problemami w funkcjonowaniu społecznym, a przez to wydajniejsze w pracy, niż osoby
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Przyjęte koszty prowadzenia spółdzielni socjalnej ujęte zostały w zamieszczonym niżej
budżecie.

150

Tabela 8: Koszty prowadzenia spółdzielni socjalnej
BUDŻET ROCZNY
POZYCJA BUDŻETOWA

KOSZTY
JEDNOSTKA

KOSZT
JEDNOSTKOWY
(wynagrodzenia:
brutto + koszty
pracodawcy)

PRZYCHODY
ILOŚĆ
JEDN.

RAZEM
KOSZTY

RAZEM
PRZYCHODY

FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW
SODiR

DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

FUNDUSZ
PRACY

1. WYNAGRODZENIA PERSONELU
1.1 Personel merytoryczny
mies.

3 667,50

12

44 010,00

44 010,00

30 807,00

13 203,00

0,00

umowa zlec.

2 000,00

24

48 000,00

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

mies.
mies.

3 592,20
3 000,00
12 259,70

12
12
x

43 106,40
36 000,00
171 116,40

43 106,40
36 000,00
171 116,40

0,00
0,00
30 807,00

31 982,40
23 478,50
116 663,90

11 124,00
12 521,50
23 645,50

2.3 Materiały – usługi biurowe

mies.
mies.
mies.

80,00
470,00
400,00

12
1
12

960,00
470,00
4 800,00

960,00
470,00
4 800,00

0,00
0,00
0,00

960,00
470,00
4 800,00

0,00
0,00
0,00

2.4 Materiały – usługi IT

mies.

350,00

12

4 200,00

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

1 300,00

x

10 430,00

10 430,00

0,00

10 430,00

0,00

600,00
580,00
500,00
800,00
50,00
50,00
2 000,00

12
12
12
12
12
10
1

7 200,00
6 960,00
6 000,00
9 600,00
600,00
500,00
2 000,00

7 200,00
6 960,00
6 000,00
9 600,00
600,00
500,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 200,00
6 960,00
6 000,00
9 600,00
600,00
500,00
2 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.1.1 Wynagr. 0,8 etatu osób z CZR + składki BB – (3 osoby x śr.
1222,5 BB)
1.1.2 Sp. soc. wynagrodzenie BB zdrowi um. zlec. (4 osoby x 6
umów x 2000,00 zł)
1.1.3 Dwie osoby bezrob. na etat x 1796,1 zł
1.1.4 Kierownik sp. soc.
1. RAZEM WYNAGRODZENIA:
2. MATERIAŁY I USŁUGI
2.1 Koszty związane z naprawami urządzeń
2.2 Domeny, opłaty, serwer

2. RAZEM MATERIAŁY I USŁUGI:
3. KOSZTY EKSPLOATACYJNO-ADMINISTRACYJNE
3.1 Koszty eksploatacji (BEZPOŚREDNIE)
3.1.1 Energia elektryczna
3.1.2 Ogrzewanie
3.1.3 Monitoring lokalu
3.1.4 Usługi sprzątające
3.1.5 Woda MPWiK
3.1.6 Ubezpieczenia osobowe (OC)
3.1.8 Ubezpieczenia majątkowe

mies.
mies.
mies.
mies.
mies.
osoba
polisa
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3.1.9 Środki czystości
3.1.10 Czynsz za wynajem lokalu 100 m2 x 15,4 zł = 1540,0 zł
Razem 3.1
3.2 Telefony
3.2.1 Telefony komórkowe + Internet
3.2.2 Telefony stacjonarne
Razem 3.2
3.3 Usługi pocztowe
3.3.1 Opłaty pocztowe
3.3.2 Usługi kurierskie
Razem 3.3
3.4 Materiały
3.4.1 Materiały biurowe (papier, tonery, nożyczki etc.)
Razem 3.4
3. RAZEM KOSZTY EKSPLOATACYJNO-ADMINISTRACYJNE:
4. POZOSTAŁE

mies.
mies.

150,00
1 540,00
6 270,00

12
12
x

1 800,00
18 480,00
53 140,00

1 800,00
18 480,00
53 140,00

0,00
0,00
0,00

1 800,00
18 480,00
53 140,00

0,00
0,00
0,00

mies.
mies.

400,00
100,00
500,00

12
12
x

4 800,00
1 200,00
6 000,00

4 800,00
1 200,00
6 000,00

0,00
0,00
0,00

4 800,00
1 200,00
6 000,00

0,00
0,00
0,00

mies.
mies.

30,00
100,00
130,00

12
12
x

360,00
1 200,00
1 560,00

360,00
1 200,00
1 560,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1 200,00
1 200,00

0,00
0,00
0,00

mies.

300,00
300,00
7 200,00

12
x
x

3 600,00
3 600,00
64 300,00

3 600,00
3 600,00
64 300,00

0,00
0,00
0,00

3 600,00
3 600,00
63 940,00

0,00
0,00
0,00

4.1 Zakup literatury fachowej i prenumerata pism branżowych
4.2 Koszty bankowe
4.3 Prowizje bankowe
4.4 Badania lekarskie/BHP
4. RAZEM POZOSTAŁE:
PODSUMOWANIE POZ. 1-4:

mies.

35,00
30,00
70,00
450,00
585,00
21 344,70

12
12
12
12
x
x

420,00
360,00
840,00
5 400,00
7 020,00
252 866,40

420,00
360,00
840,00
5 400,00
7 020,00
252 866,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 807,00

420,00
360,00
840,00
5 400,00
7 020,00
198 053,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 645,50

mies.
x
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6. Wnioski:
forma spółdzielni socjalnej wydaje się bardzo obiecująca dla zatrudniania osób z
ZA,
wybór formy A lub formy B zależy od sytuacji lokalnej,
wybór formy A jest wskazany w przypadku istnienia podmiotów gotowych do
prowadzenia spółdzielni, w szczególności obiecująca wydaje się współpraca
organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego,
w przypadku wdrożenia Modelu przez podmiot zdecydowany na założenie
spółdzielni socjalnej, wskazane jest prowadzenie w trakcie realizacji Modelu
warsztatów rozwijających u osób z ZA umiejętności działania zbiorowego i
odpowiedzialności,
powodzenie ekonomiczne spółdzielni socjalnej zależy od znalezienia miejsca na
rynku, bo przy wszystkich odmiennościach jest to podmiot gospodarczy,
prowadzenie spółdzielni napotyka na szereg trudności właściwych dla
spółdzielni socjalnych,
w Polsce spółdzielnie socjalne, działające w dziedzinie IT i szeroko pojętych
usług biurowych mają mniejsze, niż inne, kłopoty z utrzymaniem się na rynku
(por. http://wektor.org.pl/page/32/),
spółdzielnia socjalna, zatrudniająca 3 osoby z ZA spełnia warunki określone w
art. 22 ustawy o rehabilitacji, tj. zakup usług w tej spółdzielni zwalnia nabywcę
od karnych opłat na PFRON,
przy ubieganiu się o zamówienia, spółdzielnia może korzystać z klauzuli
społecznej w ustawie o zamówieniach publicznych.
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VIII. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA OTWARTEGO RYNKU PRACY
Maria Jankowska
1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn.
zm.),
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w
sprawie rodzajów schorzeń, uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 Nr 124 poz.
820 z późn. zm).
2. Główne założenia
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku ma dwa aspekty: społeczny i
finansowy. Można wymienić bardzo wiele czynników zarówno społecznych, jak i
finansowych, wpływających na decyzje o ewentualnym zatrudnieniu osób z ZA. Szereg
tych czynników ma charakter zarówno społeczny, jak i finansowy. Dla czytelności
opracowania wybrano czynniki, które wydają się najistotniejsze.
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Wymienione niżej czynniki mogą układać się w bardzo wielu różnych konfiguracjach,
dlatego w niniejszej analizie przedstawiono najważniejsze informacje w każdym z
podanych zakresów przy założeniu, że służyć będą jednostkowej ocenie konkretnych
przypadków.
Podkreślić należy, że niektóre z wymienionych czynników wynikają z sytuacji
pracodawcy,

jak

możliwości

dofinansowania

kosztów

zatrudnienia

osoby

niepełnosprawnej czy możliwość przełożenia wizerunku przyjaznego osobom
niepełnosprawnym na wzrost dochodów, inne zależą od sytuacji zdrowotnej osób z ZA,
wiele natomiast zależy od przygotowania do pracy osób z ZA oraz pracodawcy i
umiejętności znalezienia optymalnych rozwiązań, służących zatrudnieniu.
W niektórych przypadkach czynniki społeczne mogą decydować o zatrudnieniu osób z
ZA, mimo niekorzystnych przesłanek finansowych, w innych przypadkach niekorzystny
bilans finansowy wykluczy zatrudnienie osób z ZA, niezależnie od przesłanek
społecznych.
2.1. Gotowość do zatrudnienia osób z ZA z przyczyn społecznych wynikać może z
wielu czynników, w szczególności:
1) w przypadku przedsiębiorców – respektowanie zasad odpowiedzialnego biznesu,
2) w przypadku organizacji pozarządowych – realizacja misji organizacji,
3) w przypadku podmiotów publicznych, jak jednostki administracji samorządowej lub
państwowej

–

poczucie

odpowiedzialności

za

niepełnosprawnych

członków

społeczności lokalnej i krajowej,
4) w przypadku wszystkich podmiotów – chęć osiągnięcia korzyści wizerunkowych,
5) w wymiarze ludzkim, indywidualnym – osobiste lub rodzinne doświadczenia osób
podejmujących decyzje o zatrudnieniu.
Ad 1) Respektowanie zasad odpowiedzialnego biznesu to ogólnoświatowy trend, wiąże
się z wizerunkiem przedsiębiorcy. Czynnik ten jest ważny przede wszystkim dla dużych
firm, w szczególności tych międzynarodowych. W przypadku małych i średnich
przedsiębiorców ten czynnik ma z reguły mniejsze znaczenie lub nie ma go wcale.
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Ad 2) Organizacje pozarządowe wykazują z reguły dużą wrażliwość społeczną, wiele z
nich działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Z drugiej jednak strony trudna sytuacja
finansowa NGO nakłada konieczność bardzo racjonalnego zatrudniania pracowników i
nie sprzyja zatrudnieniu osób o ograniczonym potencjale i samodzielności.
Dodatkowym czynnikiem utrudniającym zatrudnienie osób z ZA jest finansowanie
działalności większości organizacji ze źródeł projektowych, co nakłada na nie obowiązek
optymalnego wykorzystania środków publicznych, zaś zatrudnienie osób z ZA takiej
optymalizacji nie zapewnia.
Ad 3) Podmioty publiczne, zatrudniające osoby niepełnosprawne czy to z przyczyn
społecznych, czy to w celu uniknięcia karnych opłat, wykazują większą otwartość na
zatrudnienie

osób

z

niepełnosprawnością

fizyczną,

niż

niepełnosprawnością

intelektualną.
Ad 4) Czynnik wizerunkowy ma z reguły poważny, często decydujący aspekt finansowy.
Korzyści z wizerunku firmy będą miały szczególne znaczenie dla przedsiębiorców
sprzedających swoje towary lub usługi osobom fizycznym. Konsumenci mogą w
większym stopniu uzależniać swoje wybory od wizerunku społecznego sprzedającego,
niż partnerzy biznesowi. Niemniej czynnik ten dotyczy wszystkich pracodawców, od
monopolistów po urzędy.
Ad 5) Decyzje o zatrudnieniu, wynikające z osobistych lub rodzinnych doświadczeń osób
podejmujących decyzje o zatrudnieniu, to czynnik, którego znaczenie w przypadku osób
z ZA będzie rosło wraz z gwałtownym wzrostem liczby osób z autyzmem w ogólnej
populacji. Decyzje mogą dotyczyć zarówno gotowości zatrudnienia w ramach małych
rodzinnych firm, a nawet stworzenia takich firm, w celu zatrudnienia osób z ZA, jak i
zatrudnienia w wielkich przedsiębiorstwach.
2.2 Aspekt finansowy zależy od szeregu czynników, w szczególności od:
1) jakości pracy osób z ZA,
2) możliwości wykorzystania potencjału osób z ZA w miejscu pracy,
3) stopnia samodzielności osób z ZA w miejscu pracy, tj. skali i rodzaju wsparcia
niezbędnego osobie niepełnosprawnej do wykonywania pracy,
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4) wysokości dodatkowych kosztów ponoszonych przez pracodawcę,
5) możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia osób z ZA ze środków publicznych,
6) możliwości zmniejszenia lub likwidacji opłat karnych wnoszonych do PFRON z
powodu niezatrudniania osób niepełnosprawnych,
7) możliwości oferowania usług, pozwalających klientom na zmniejszenie opłat
wymienionych w poprzednim punkcie.
Ad 1) Główne wnioski z analizy potencjalnych możliwości osób z ZA omówiono w
rozdziale III części B niniejszej publikacji.
Ad 2, 3 i 4) Czynniki te należy rozpatrywać łącznie, ponieważ ich wzajemna relacja z
reguły decyduje o gotowości potencjalnego pracodawcy do zatrudnienia osób z ZA.
Wykorzystaniu potencjalnych możliwości osób z ZA sprzyja odpowiednia struktura
organizacyjna pracodawcy. Stosunkowo mała samodzielność w pracy osób z ZA i
konieczność

wsparcia

takiego

pracownika,

zarówno

okresowo,

na

początku

zatrudnienia (dużego), jak i w trakcie pracy (mniejszego), wpływa negatywnie na
gotowość do jego zatrudnienia. Czynnikami wspierającymi zatrudnienie są – po stronie
podmiotu realizującego model – rzetelne i sprofilowane przygotowanie osób z ZA do
pracy oraz udzielenie wszechstronnych informacji i wsparcia pracodawcy w tym
okresie. Po stronie pracodawcy sprzyjać zatrudnieniu może duży rozmiar firmy i
zatrudnianie osób z ZA na stanowiskach wieloosobowych, powtarzalnych, gdzie osoba z
ZA nie zajmuje samodzielnego stanowiska pracy, a osoby wykonujące taką samą pracę
mogą udzielać wsparcia lub zastąpić osobę z ZA w sytuacjach kryzysowych.
Ad 5 i 6) Ustawa o rehabilitacji przewiduje system zachęt finansowych do zatrudniania
osób niepełnosprawnych i kar dla pracodawców, którzy uchylają się od tego obowiązku.
Według ogólnej zasady obowiązek zatrudnienia przynajmniej 6% pracowników
niepełnosprawnych i karne opłaty za niespełnianie tego obowiązku dotyczą
pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny
etat. Jednocześnie należy podkreślić, że 6-procentowy wskaźnik może zostać obniżony
w

razie

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych

ze

schorzeniami

szczególnie

utrudniającymi wykonywanie pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń
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uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz
sposobu jego obniżania, do takich schorzeń zalicza się m.in. choroby psychiczne i
upośledzenie

umysłowe,

natomiast

brak

wśród

nich

całościowych

zaburzeń

rozwojowych.
Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku osiągania powyższego wskaźnika
zatrudniania osób niepełnosprawnych dla publicznych i niepublicznych jednostek
organizacyjnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym
przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja
osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz obniżenie
opłat dla placówek oświatowych i szkolnictwa wyższego.
W tej sytuacji wśród pracodawców można wyróżnić dwie grupy:
podmioty zobowiązane do wpłat na PFRON,
podmioty niezobowiązane do wpłat na PFRON.
Jednocześnie dofinansowanie do zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych nie
przysługuje podmiotom, które są zobowiązane do karnych wpłat na PFRON. Zatem
pracodawca niezobowiązany do wpłat na PFRON – zatrudniający mniej niż 25
pracowników lub korzystający ze zwolnień podmiotowych, albo też osiągający 6procentowy

wskaźnik

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych,

otrzymuje

dofinansowanie na każdego niepełnosprawnego pracownika. Natomiast pracodawcy
zobowiązanemu do karnych wpłat na PFRON dofinansowanie nie przysługuje, zatem
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jedynie te wpłaty zmniejszy.
Należy podkreślić, że dofinansowanie nie przysługuje na wynagrodzenia finansowane ze
środków publicznych, zatem nie podlegają dofinansowaniu wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych zatrudnionych m.in. w urzędach państwowych i samorządowych
oraz w organizacjach pozarządowych w tej części wynagrodzeń, w której są one
finansowane są ze środków publicznych, np. w ramach projektów unijnych.
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Pracodawców,

którym

przysługuje

dofinansowanie

do

wynagrodzeń

osób

niepełnosprawnych można natomiast podzielić ze względu na wysokość tego
dofinansowania na dwie grupy:
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym przysługuje 70% kwot
dofinansowania określonych w przepisach,
podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, którym przysługuje 90%
kwot dofinansowania określonych w przepisach.
Ad 7) Możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat, o których mowa wyżej, dla klientów
pracodawcy osiągającego określone normy zatrudnienia osób niepełnosprawnych
została omówiona w załączniku „Uwarunkowania systemowe” pkt 4, ppkt 2. Ma ona
znaczenie dla zakładów świadczących usługi dużym firmom i instytucjom obciążonym
wysokimi wpłatami na PFRON.
3. Przykłady powiązań elementów społecznych i finansowych
W przypadku organizacji pozarządowych uprawnionych do korzystania z
dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, możliwe jest
zatrudnienie przy realizacji projektu osób z ZA i otrzymanie na ten cel środków z
PFRON. Środki te stanowić będą wkład własny organizacji w realizację projektu,
jeśli w przypadku konkretnego projektu nie ma ograniczeń formalnych.
Wykorzystanie tej formuły wymaga natomiast uzasadnienia, aby podmiot
oceniający wniosek nie uznał kosztów zatrudnienia tej osoby za koszt zbędny;
W wielkich przedsiębiorstwach decyzje o zatrudnieniu osób z ZA z powodu
szczególnej, osobistej wrażliwości decydentów mogą mieć, oprócz osobistych
motywów, także czynnik wizerunkowy, przekładający się na korzyści finansowe
czy to jako wizerunek wobec konsumenta, czy też jako wizerunek wobec szefów
partnerów biznesowych.
4. Wnioski
Niektóre z wymienionych czynników wynikają z sytuacji pracodawcy, jak
możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej czy
możliwość przełożenia wizerunku przyjaznego osobom niepełnosprawnym na
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wzrost dochodów, inne zależą od sytuacji zdrowotnej osób z ZA, wiele natomiast
zależy od przygotowania do pracy osób z ZA oraz pracodawcy i umiejętności
znalezienia

optymalnych

rozwiązań

służących

zatrudnieniu.

Wdrożenie

modelowego Programu ma bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia jak
najwyższego poziomu przygotowania do pracy;
W niektórych przypadkach czynniki społeczne mogą decydować o zatrudnieniu
osób z ZA, mimo niekorzystnych przesłanek finansowych, w innych przypadkach
niekorzystny bilans finansowy wykluczy zatrudnienie osób z ZA, niezależnie od
przesłanek społecznych.
Polski system zawiera szereg możliwości wsparcia zatrudnienia osób z ZA;
otwartość

pracodawcy

na

zatrudnienie

stanowić

może

podstawę

do

poszukiwania różnych rozwiązań. Np. w przypadku organizacji pozarządowych
uprawnionych do korzystania z dofinansowania do zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, możliwe jest zatrudnienie przy realizacji projektu osoby z
ZA i otrzymanie na ten cel środków z PFRON. Środki te stanowić będą, jeśli w
przypadku konkretnego projektu nie ma ograniczeń formalnych, wkład własny
organizacji w realizację projektu. Wykorzystanie tej formuły wymaga natomiast
uzasadnienia merytorycznego, aby podmiot oceniający wniosek nie uznał
kosztów zatrudnienia tej osoby za koszt zbędny.
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VIII. REKOMENDACJE
Maria Jankowska
Zatrudnienie osób z ZA w Polsce może mieć dwojaki charakter: albo w
przedsiębiorstwach powołanych specjalnie w tym celu i sprzedających swoje usługi na
zewnątrz (podobnie, jak ma to miejsce w modelu duńskim), albo w przedsiębiorstwach
funkcjonujących na zasadach ogólnych (podobnie, jak ma to miejsce w modelu
brytyjskim).
Wybór modelu zależy od wielu czynników, w szczególności od liczby i poziomu
funkcjonowania osób z ZA na danym terenie, możliwości i determinacji lokalnych
organizacji działających na rzecz osób z ZA, przychylności i zaangażowania lokalnych
władz samorządowych, lokalnego rynku pracy i innych.
Podział na dwa powyższe modele nie przebiega w Polsce zgodnie z podziałem na rynek
chroniony i rynek otwarty.
Model odrębnego przedsiębiorstwa stwarzającego możliwość zatrudnienia osób z ZA to
zakład aktywności zawodowej lub spółdzielnia socjalna.
Do drugiej kategorii należy w przypadku osób z ZA zaliczyć otwarty rynek pracy, w tym
zarówno przedsiębiorców, urzędy, jak i organizacje pozarządowe. Do tej samej grupy
należą również zakłady pracy chronionej, bo choć są instytucjami chronionego rynku
pracy, to nie jest możliwe i celowe stworzenie i prowadzenie ZPCH dla osób z
autyzmem; możliwe jest poszukiwanie w nich pojedynczych miejsc pracy dla osób z ZA.
Zakłady aktywności zawodowej
Możliwości zatrudnienia osób z ZA w zakładach aktywności zawodowej są ograniczone,
ponieważ w ZAZ-ach nie można zatrudniać, na zasadach podlegających szczególnemu
dofinansowaniu, osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, a taki stopień ma
orzeczony wiele wyżej funkcjonujących osób z ZA. Zatrudnienie wyżej funkcjonujących
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osób z ZA w ZAZ nie przekłada się wprost na poprawę stopnia finansowania ZAZ, ale ma
pośredni wpływ na zmniejszenie kosztów jego prowadzenia i umożliwia zwiększenie
intensywności rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Zatrudnienie osób z ZA w ZAZ można rekomendować przy zastrzeżeniu, że obecny
system finansowania ZAZ uniemożliwia utrzymanie ZAZ dla osób z autyzmem ze
środków przewidzianych wprost w ustawie i w praktyce nakłada na organizatora
obowiązek pozyskiwania bardzo poważnych dodatkowych sum na funkcjonowanie
zakładu i wsparcie zatrudnionych w nim osób.
Można również rekomendować zatrudnienie małych grup osób z ZA w ZAZ utworzonych
dla innych rodzajów niepełnosprawności i dostosować wsparcie do potrzeb tej grupy.
Spółdzielnie socjalne
Spółdzielnia

socjalna

wydaje

się

bardzo

odpowiednią

formą

działania

dla

wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i ZA. Przepisy o spółdzielniach socjalnych dają
możliwość działania w wielu formułach, z których wybrać można najbardziej
odpowiednią w określonej sytuacji.
Można rekomendować stworzenie spółdzielni socjalnej w celu zatrudnienia osób z ZA,
przy zastrzeżeniu, że konieczny jest realny pomysł na działalność gospodarczą, rzetelny
plan biznesowy i przemyślane działania dotyczące członków i pracowników. Dotyczy to
zarówno składu członków, pracowników jak i procedur pozwalających uniknąć sytuacji
kryzysowych lub znacznie je ograniczających. Wszystkie te działania można prowadzić
w ramach modyfikacji Modelu. Obecnie istnieją szerokie możliwości pozyskania
środków na wsparcie założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej.
Zakłady pracy chronionej
Najmniej odpowiednią formą zatrudniania osób z ZA wydaje się zatrudnienie ich w
zakładach pracy chronionej, ze względu na ograniczone wsparcie i wysoki wymagany
współczynnik zatrudniania osób niepełnosprawnych, a dodatkowo brak całościowych
zaburzeń rozwojowych w katalogu niepełnosprawności uprawniających do obniżenia
tego współczynnika. Taka sytuacja wymusza na podmiotach prowadzących zakłady
pracy chronionej poszukiwanie pracowników o możliwie najwyższym poziomie
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funkcjonowania społecznego. Zakładanie ZPCH w celu stworzenia miejsc pracy dla osób
z ZA jest nieuzasadnione, ze względu na duże rozmiary przedsiębiorstwa i konieczność
prowadzenia działalności gospodarczej przez wiele miesięcy przed uzyskaniem statusu
ZPCH.
Można rekomendować poszukiwanie w ZPCH pojedynczych miejsc pracy dla osób z ZA,
ewentualnie w małych grupach, otrzymujących dostosowane do ich potrzeb wsparcie.
Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych
Organizacje

pozarządowe

są

często

bardziej

otwarte

na

zatrudnienie

osób

niepełnosprawnych, ze względu na zasady działania non-profit oraz niemal powszechną
możliwość uzyskania dofinansowania na zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika.
Można rekomendować poszukiwanie pojedynczych miejsc pracy dla osób z ZA.
Zatrudnienie ich większej liczby możliwe jest przy realizacji różnego rodzaju projektów,
dlatego warto nawiązywać współpracę z organizacjami pozarzadowymi, aby już na
etapie przygotowywania wniosków uwzględniały zatrudnienie osób z ZA, np. jako wkład
własny w realizację projektu.
Zatrudnienie na otwartym rynku
Podjęcie decyzji o zatrudnieniu osób z ZA jest dla pracodawcy trudniejsze, niż
zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością fizyczną, np. schorzeniem narządu ruchu, ale
jest możliwe. Na otwartym rynku decydujące znaczenie mają kwalifikacje osób z ZA,
ponieważ celem działania pracodawcy w zakresie zatrudnienia jest przede wszystkim
pozyskanie potrzebnego pracownika.
Można rekomendować poszukiwanie miejsc pracy dla osób z ZA w dużych firmach,
zatrudniających kilku pracowników na takich samych stanowiskach pracy, szczególnie
przy pracach związanych z szeroko pojętą rachunkowością i administracją elektroniczną
(wystawianie faktur, aktualizacja danych i inne).
Rekomendować można również poszukiwanie miejsc pracy jednocześnie dla dwóch lub
trzech osób – pracownicy tacy lepiej się adaptują a wsparcie dla nich może być lepiej
wykorzystane.
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Wykorzystanie instytucji systemu promującego zatrudnienie
Należy

zwrócić

szczególną

prozatrudnieniowych,

zarówno

uwagę

na

systemowych,

istniejące
jak

i

możliwości

działań

projektowych.

Źródłem

finansowania tych działań mogą być środki PFRON, środki samorządowe lub unijne.
Rekomendować można analizę i wykorzystanie różnych instytucji, zarówno do realizacji
samego Modelu (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, programy
PFRON, urzędów pracy i unijne), jak i do samego zatrudnienia (praktyki absolwenckie,
staże dla bezrobotnych, roboty publiczne, prace interwencyjne).
Przy planach tworzenia nowych placówek ekonomii społecznej rekomenduje się
korzystanie z krajowej sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

164

IX. BIBLIOGRAFIA

Działalność gospodarcza zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy
chronionej: http://www.idn.org.pl/sonnszz/gospodarka_zaz.htm;
Julia Kluczyńska, Anna Siennicka, Zakład aktywności zawodowej jako
przedsiębiorstwo społeczne, Ekonomia społeczna teksty 2008;
Cezary Miżejewski, Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną, Poznań 2009,
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/ekonomia_spol/dlaczego_warto.pdf;
Marcin Juszczyk, Małgorzata Ołdak, Cezary Miżejewski, Spółdzielnia socjalna.
Krok po kroku, Akademia Przedsiębiorczości, Starachowice 2009;
Beata Kwiatkowska, Monika Chrzczonowicz (Stowarzyszenie Klon/Jawor), Jak
założyć spółdzielnię socjalną, Warszawa 2008;
Barbara Godlewska-Bujok, Cezary Miżejewski, Ustawa o spółdzielniach
socjalnych. Komentarz, marzec 2012,
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Bibliotek
a/2012.1.pdf;
Agata Gawska, Katarzyna Jędrak, Mateusz Gruntowski, Ekspertyza na temat
rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
http://www.mazowia.org.pl/files/ekspertyza_fpmiinr_cb_n6s7.pdf

165

UPOWSZECHNIANIE I MAINSTREAMING

Helena Dorociak, Maria Jankowska, Przemysław Wiśniewski
Stworzenie warunków dla zatrudniania osób z zespołem Aspergera z użyciem
wypracowanego i przetestowanego modelu wymaga zabiegów informacyjnych z zakresu
upowszechniania i wdrażania do głównego nurtu debaty publicznej oraz polityki
(mainstreaming).
Celem mainstreamingu jest zapoznanie decydentów oraz instytucji z zawartą w Modelu
propozycją nowych metod i narzędzi mogących pomóc w rozwiązaniu problemu
niskiego zatrudnienia osób z zespołem Aspergera. Działania upowszechniające mają
natomiast na celu dostarczenie jak największej liczbie osób rzetelnej informacji o
Modelu, jako podstawie (bazie) do prowadzenia własnych działań w obszarze
aktywizacji zawodowej osób z ZA. Działania z obu zakresów w dużej mierze się
pokrywają, a ich adresatem są rozmaite podmioty mające wpływ na kształt rynku pracy
oraz sytuację osób z zaburzeniami rozwojowymi.
Zarówno działania mainstreamingowe jak i upowszechniające powinny być prowadzone
w odniesieniu do jasno zdefiniowanych instytucji i osób, przy czym klasyczne narzędzia
upowszechniania dają szansę dotarcia również do szerszych grup odbiorców.
Zaznajomienie ich reprezentantów z Modelem wydaje się jak najbardziej zasadne, nawet
jeśli mogą oni nie mieć możliwości zastosowania Modelu czy choćby rozpowszechnienia
informacji o nim.
Upowszechnianie, tj. informowanie o Modelu i promowanie jego wykorzystania należy
realizować w odniesieniu do szerokiego otoczenia społecznego i instytucjonalnego
związanego z problemem zatrudniania osób z ZA na otwartym rynku pracy. Celem
działań upowszechniających jest wzrost wiedzy na temat Modelu, a w konsekwencji
wzrost wiedzy o możliwościach aktywizacji zawodowej osób z zespołem Aspergera, w
tym zwłaszcza o specyficznych możliwościach, ograniczeniach oraz potrzebach tych
osób w zakresie zatrudnienia.
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Włączanie Modelu do głównego nurtu polityki społecznej należy realizować przede
wszystkim poprzez upowszechnianie praktyk, czyli powielenie w całości lub części
opracowanego Modelu oraz promowanie własnych działań w tym zakresie. Równolegle
powinny jednak być prowadzone prace mające na celu włączanie wypracowanych w
ramach Modelu rozwiązań do debaty na temat aktywizacji zawodowej i pomocy osobom
z ZA oraz do głównego nurtu polityki. Nadrzędnym celem realizacji projektów
aktywizacji w oparciu o Model jest wdrożenie skutecznych, długofalowych rozwiązań
zawartych w Modelu oraz uwrażliwienie decydentów na problemy osób z autyzmem, a
tym samym wskazanie na kwestie wymagające częstokroć rozwiązań systemowych.
Tego typu działania, aby były skuteczne, wymagają współdziałania wielu grup
jednocześnie. Są wśród nich również bezpośredni użytkownicy Modelu oraz osoby z
zespołem Aspergera i ich rodziny. To właśnie oni stanowią grupę nacisku na inne grupy
i osoby mające bezpośredni lub pośredni wpływ na społeczne funkcjonowanie osób z ZA
– pracowników jednostek administracji publicznej, aktywnych polityków, pracodawców
oraz instytucje otoczenia rynku pracy (urzędy pracy, agencje pośrednictwa, organizacje
pracodawców), media oraz grupy opiniotwórcze.
Celem prowadzenia zarysowanych wyżej działań jest uczynienie z nowej metody
rozwiązania wykorzystywanego w codziennej pracy z osobami z ZA przez instytucje
ekonomii społecznej oraz we współpracy IES z biznesem. Cel ten zostanie osiągnięty w
dwóch wymiarach: poprzez implementację Modelu np. w jednej z IES oraz poprzez
zainicjowanie zmian systemowych (np. zmian prawnych ułatwiających rozmaitym
podmiotom efektywne wykorzystywanie Modelu czy wdrożenie wypracowanych w
ramach Modelu rozwiązań w skali kraju). Przykładem wypracowywania i wdrażania
zmian systemowych są działania podejmowane przez Fundację SYNAPSIS w odpowiedzi
na stwierdzenie dwóch istotnych barier formalnych, utrudniających zatrudnienie osób z
ZA na chronionym rynku pracy.31

31

W Modelu zawarte są również narzędzia ułatwiające zatrudnienie osób z ZA na otwartym rynku pracy.
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Wspomniane bariery to brak całościowych zaburzeń rozwojowych – CZR (w tym
autyzmu i zespołu Aspergera) w katalogu niepełnosprawności uprawniających zakłady
pracy chronionej do obniżenia odsetka zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Druga
to brak całościowych zaburzeń rozwojowych w katalogu niepełnosprawności
uzasadniających

obniżenie

wskaźnika

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych,

stanowiącego dla pracodawcy podstawę do zwolnień z opłat na PFRON oraz do
korzystania z systemu dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W tej sytuacji Fundacja SYNAPSIS, jako Przewodniczący Porozumienia AUTYZMPOLSKA, zrzeszającego ponad 50 organizacji z całego kraju, działających na rzecz osób z
autyzmem, wystąpiła do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w
Ministerstwie Polityki Społecznej z pismem zawierającym dwie propozycje zmian w
przepisach:
zmianę art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) poprzez
dodanie po wyrazach „upośledzonych umysłowo(…)” wyrazów „albo z
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi” i nadanie temu zapisowi
brzmienia:
„§1. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12
miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których
mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy
prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:
1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
a) co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby
zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych
umysłowo albo z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zaliczonych do
znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności”;
zmianę §1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18
września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego
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obniżania (Dz. U. z 1998 r. Nr 124 poz. 820 z późn. zm.) poprzez dodanie pkt
12 w brzmieniu: „całościowe zaburzenia rozwojowe” i nadanie temu
przepisowi następującego brzmienia:
„§1.

Do

schorzeń

uzasadniających

obniżenie

wskaźnika

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych zalicza się:
1) chorobę Parkinsona,
2) stwardnienie rozsiane,
3) paraplegie, tetraplegie, hemiplegie,
4) znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
5) głuchotę i głuchoniemotę,
6) nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
7) epilepsje,
8) przewlekłe choroby psychiczne,
9) upośledzenie umysłowe,
10) miastenie,
11) późne powikłania cukrzycy,
12) całościowe zaburzenia rozwojowe”.
Zastosowaniu Modelu sprzyjać będą nie tylko zmiany legislacyjne, ale również
wykorzystanie istniejącego już porządku prawnego. Szereg ustaw zawiera przepisy
dające podstawę do zastosowania Modelu w całości lub w części. Są to natomiast
przepisy fakultatywne, to znaczy dające władzom samorządowym i innym podmiotom
możliwość korzystania z zawartych w nich rozwiązań i organizowanie lub finansowanie
działań w tym zakresie, ale nienakładające na nie takiego obowiązku.
Do ustaw zawierających przepisy dające podstawę do zastosowania niniejszego Modelu
należą w szczególności:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) zawierająca przepisy o kształceniu ustawicznym (art.
68a i następne), w ramach którego Model może być realizowany;
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011
r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) dająca podstawy do wdrożenia Modelu w
ramach CIS i KIS;
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz. 1362 z późn. zm.) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
które przewidują formę specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach
których gminy mogą organizować i finansować (na zasadach określonych w
przepisach) usługi polegające na udzielaniu wsparcia i pomocy w uzyskaniu
zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
-

w szukaniu informacji o pracy, w znalezieniu zatrudnienia lub
alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwa w zajęciach
warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej,
środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji
społecznej, klubach pracy,

-

w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

-

w

przygotowaniu

do

rozmowy

z

pracodawcą,

wspieranie

i

asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
-

w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub
jej braku.

Usługi te mogą być świadczone w różnych miejscach: w domu, urzędzie,
miejscu nauki lub szeroko pojętej pracy i mogą mieć szczególne znaczenie dla
osób, które ze względu na miejsce zamieszkania mają utrudniony dostęp do
wsparcia świadczonego przez realizatora Modelu;
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), która zawiera szereg
szczególnych rozwiązań, stwarzających liczne możliwości wdrożenia Modelu:
-

w ramach szkoleń inicjowanych, organizowanych i finansowanych przez
starostę w oparciu o art. 40 i następne, w tym poprzez bezpośrednie
organizowanie szkoleń i wybór instytucji szkoleniowej albo sfinansowanie
szkolenia wybranego przez bezrobotnego,

-

w ramach przygotowania zawodowego inicjowanego, organizowanego i
finansowanego przez starostę na podstawie art. 53 a i następnych, w
formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy,
jeżeli profil zawodowy przyjęty w konkretnym zastosowaniu Modelu
umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie,
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-

w ramach szczególnego narzędzia, jakim są programy specjalne
przewidziane w art. 49a oraz 66a i następnych, to jest zespołu działań
mających na celu m.in. dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych
kwalifikacji

i

umiejętności

zawodowych.

Programy

specjalne

są

inicjowane i realizowane przez starostę samodzielnie lub we współpracy z
innymi

organami,

organizacjami

i

podmiotami

zajmującymi

się

problematyką rynku pracy oraz pracodawcami, przy czym wymagają
uprzedniego

zaopiniowania

przez

powiatową

radę

zatrudnienia.

Programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz
mogą być wspierane innymi środkami, przy czym na wniosek starosty
minister właściwy do spraw pracy na realizację programów specjalnych
może przyznać dodatkowe środki, z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy.
Programy specjalne mogą obejmować okres dłuższy niż rok budżetowy i
mogą być realizowane przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we
współpracy z pracodawcą lub innym podmiotem określonym w ustawie,
m.in. z organizacją pozarządową. Program specjalny może zostać zlecony
podmiotowi określonemu w art. 24 ust. w przypadku, gdy nie istnieje
możliwość realizacji programu specjalnego we własnym zakresie lub gdy
zlecenie programu specjalnego zapewni efektywniejszą jego realizację,
-

w ramach projektów pilotażowych, to znaczy przedsięwzięć inicjowanych
i realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we
współpracy z innymi instytucjami rynku pracy, polegających na
wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezrobotnym,
poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania
rozwiązań o charakterze systemowym.

Celem działań mainstreamingowych będzie zatem przekonanie przedstawicieli
administracji publicznej różnych szczebli o celowości uruchomienia istniejących w
prawie mechanizmów, które umożliwią zastosowanie Modelu i będą służyć aktywizacji
zawodowej osób z ZA. W konsekwencji powinno to prowadzić do podjęcia działań w tym
zakresie przez stosowne urzędy albo do finansowania przez nie działań prowadzonych
przez inne podmioty, w szczególności organizacje pozarządowe.
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Działania upowszechniające prowadzone wśród pracodawców należy sprofilować w
zależności od sektora. W upowszechnianiu informacji wśród pracodawców z sektora
prywatnego należy odwoływać się przede wszystkim do kwestii korzyści finansowych z
zatrudniania osoby z zespołem Aspergera, a także do strategii CSR firmy (z ang.
Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Nawiązanie
do CSR pracodawcy, którym jest międzynarodowa korporacja, może być tym bardziej
wskazane, że inne zagraniczne oddziały tej firmy mogą wdrażać już podobne
rozwiązania. W relacjach z pracodawcami z sektora publicznego zaleca się posługiwanie
argumentami

dotyczącymi

mocnych

stron

beneficjentów

oraz

benefitów

wizerunkowych opartych o skojarzenie „urzędu z ludzką twarzą”. W informowaniu o
Modelu pracodawców z sektora pozarządowego należy odnosić się do idei ekonomii
społecznej, a także informacji o możliwych ulgach związanych z zatrudnieniem osób z
ZA, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Szczególną grupą, na rzecz której należy prowadzić działania upowszechniające są
podmioty wspierające lub finansujące realizację Modelu, do których zaliczyć można
przede wszystkim władze samorządowe różnych szczebli: gminnego, powiatowego oraz
wojewódzkiego. Przekazywanie informacji o Modelu programu aktywizacji społecznej i
zawodowej osób z ZA tej grupie powinno iść zawsze w parze z działaniami
mainstreamingowymi,

obliczonymi

na

uwzględnienie

dotychczasowego

braku

aktywności osób z zespołem Aspergera na otwartym rynku pracy w lokalnych i
regionalnych strategiach, programach i konkursach dotacyjnych, dzięki czemu
realizatorzy Modelu mogą pozyskać narzędzia finansowe na jego implementację.
Upowszechnianie informacji o Modelu wśród osób z ZA oraz ich rodzin wynika m.in. z
konieczności zakomunikowania innowacji, która może przynieść zmianę ich sytuacji
społeczno-zawodowej. Wiąże się ona także z koniecznością prowadzenia rekrutacji. O
wiele mniej oczywista jest jednak konieczność upowszechniania informacji na temat
Modelu wśród beneficjentów i ich rodzin, jako potencjalnych grup nacisku w procesie
mainstreamingu, nie tylko na poziomie lokalnym czy regionalnym, ale także w sytuacji
grupowych działań na poziomie centralnym.
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Szczególnie ważne jest upowszechnianie informacji o Modelu wśród nauczycieli szkół
średnich, którzy uczą nastolatków z zespołem Aspergera oraz wśród poradni
psychologiczno-pedagogicznych, jako oferty dla dorastającej młodzieży, w celu wyboru
kierunków dalszego kształcenia i przygotowania do pracy.
W ramach realizacji niniejszego Modelu wysoce zalecana jest ścisła współpraca z
przedsiębiorcami, samorządami, przedstawicielami rządu oraz innymi organizacjami
zajmującymi się tematyką zatrudnienia osób z autyzmem. Adresatem działań
informacyjno-promocyjnych mogą być m.in. władze miast, gmin i starostw powiatowych
oraz ich jednostki organizacyjne, władze regionalne, szkolnictwo, działacze społeczni,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, parlamentarzyści pochodzący z regionu. W
czasie realizacji projektu zaangażowano część osób z wyżej wymienionych grup do
działań mainstreamingowych. Były one zarówno użytkownikami wypracowanych
rozwiązań, jak i „sojusznikami” przedsięwzięcia na poziomie lokalnym.
Niezależnie od grupy, na rzecz której prowadzi się działania upowszechniające i
mainstreamingowe, niezwykle istotne jest posługiwanie się przykładem dobrych
praktyk. Jest to element, który uprawdopodabnia i urealnia wdrażanie proponowanej
innowacji.
Upowszechnianie i mainstreaming zaleca się realizować poprzez następujące działania:
informowanie innych organizacji pozarządowych o realizacji Programu i
jego idei podczas spotkań komisji dialogu społecznego i innych tego typu
platform wymiany poglądów na współpracę pomiędzy organizacjami
pozarządowymi a władzami lokalnymi,
przekazywanie

drukowanych

i

elektronicznych

materiałów

informacyjnych do wszystkich szkół lub klas przysposabiających do pracy
lub szkół policealnych, w których mogą kształcić się uczniowie z ZA, w celu
umożliwienia wprowadzania przez nauczycieli Modelu do pracy z
młodzieżą jeszcze w trakcie nauki szkolnej,
stworzenie bazy podmiotów mogących wspierać, finansować i realizować
Model (władze samorządowe, PFRON, w szczególności wyspecjalizowane
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jednostki działające w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia oraz
ustawę o zatrudnieniu socjalnym),
wysyłkę pism informujących o Programie do organizacji pozarządowych
jako potencjalnych przyszłych użytkowników Modelu oraz do jednostek
administracji

publicznej

jako

potencjalnych

pracodawców

(upowszechnianie wiedzy o opracowanym Modelu, pytanie o możliwość
zapewnienia przez nich miejsc stażowych dla beneficjentów),
upowszechnianie wiedzy o szczegółowym wsparciu w ramach Programu
na rzecz osób z ZA, w celu przeprowadzenia rekrutacji do Programu,
stworzenie bazy potencjalnych stażodawców, a w dłuższej perspektywie
czasu – pracodawców,
przeprowadzenie analizy sytuacji największych spółek działających w
regionie pod kątem obligatoryjności karnych wpłat na PFRON w celu ujęcia
ich w bazie potencjalnych stażodawców,
poszerzanie świadomości o zespole Aspergera oraz kwestii zatrudniania
osób z autyzmem i osób z ZA wśród potencjalnych stażodawców podczas
organizowanych dla nich warsztatów,
nawiązanie kontaktów z jednostkami administracji jako potencjalnymi
pracodawcami poprzez bezpośrednie spotkania, zacieśnianie kontaktów
już nawiązanych i kontakty z podmiotami wskazanymi/zależnymi od
administracji (np. miejskie przedsiębiorstwa),
spotkania z przedstawicielem dysponenta środków publicznych, mające na
celu przekonanie go do objęcia finansowaniem staży dla uczestników
Programu.
Upowszechnianie wiedzy o Modelu powinno odbywać się przy każdej możliwej okazji,
równolegle z realizacją innych działań danej organizacji pozarządowej lub instytucji.
Wspomniane

spotkania

z

przedstawicielami

władz

publicznych

są

jedną

z

najefektywniejszych form wpływania na polskich decydentów i przynoszącą najwięcej
sukcesów we wdrażaniu niniejszego Modelu programu aktywizacji społecznej i
zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem do
głównego nurtu polityki.
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Wypunktowane powyżej działania pozwolą na rozpowszechnienie informacji o
Programie, przy czym należy zaznaczyć, iż wymienione powyżej punkty, zaczynając od
upowszechniania szczegółowej wiedzy o wsparciu w ramach Programu, w celu
rekrutacji beneficjentów, należą do punktów koniecznych do zrealizowania podczas
wdrażania Programu przez jego użytkowników.
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C. MODEL. ZAŁĄCZNIKI

Lista załączników do Modelu:
1. Instrukcja stosowania produktu finalnego: „Model programu aktywizacji
społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera”
2. Podmioty, które mogą zastosować Model lub wspomóc jego wdrażanie
3. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
4. Ankieta zgłoszeniowa
5. Wywiad rekrutacyjny z kandydatem
6. Wywiad z opiekunem kandydata
7. Test poziomujący umiejętności komputerowe
8. Test sprawdzający wiedzę z zakresu pracy biurowej
9. Test oceniający zdolności techniczne i umiejętności prostego programowania
10. Arkusz oceny kompetencji
11. Indywidualny Plan Działania (IPD)
12. Ocena kompetencji, Profil kompetencji, IPD
13. Program treningu umiejętności społecznych
14. Program szkolenia IT
15. Program szkolenia z zakresu umiejętności biurowych
16. Program zajęć z doradcą ds. zatrudnienia
17. Plan Rozwoju Zawodowego
18. Profil osobisty kandydata
19. Katalog kwalifikacji zawodowych stażysty
20. Program stażu
21. Program wsparcia dla pracodawców
22. Pakiet informacyjny, dotyczący poszukiwania pracy dla osób z zespołem
Aspergera
23. Pakiet informacyjny dla pracodawców
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24. Pakiet informacyjny dotyczący przepisów o zatrudnieniu dla osób z zespołem
Aspergera
25. Uwarunkowania systemowe
26. Brytyjski model wsparcia osób z zespołem Aspergera – model oparty na
doświadczeniach zespołu Prospects, działającego w ramach NAS
27. Duński model wsparcia osób z zespołem Aspergera – model oparty na
doświadczeniach Specialisterne
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ZAŁĄCZNIK 1
INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO: „MODEL PROGRAMU
AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB Z ZESPOŁEM ASPERGERA I
WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM”

Katarzyna Matynia, Maria Wroniszewska
WPROWADZENIE
Instrukcja obejmuje uzasadnienie i opis wprowadzania Modelu w oparciu o jego wersję
finalną zamieszczoną w niniejszej publikacji. Model został poddany testowaniu przez
Fundację SYNAPSIS podczas realizacji projektu pt. „Implementacja skutecznych
europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie wprowadzania
osób z autyzmem na polski rynek pracy” i zostały w nim uwzględnione wszelkie uwagi i
ulepszenia, które mogą się okazać przydatne dla innych użytkowników.
Model dotyczy adaptacji do warunków polskich systemów wprowadzania na rynek
pracy, w ramach jednostek ekonomii społecznej, dorosłych osób, które mają postawioną
diagnozę zespołu Aspergera lub są wysokofunkcjonującymi osobami z autyzmem, ze
wskazanym posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności.
Ze względu na dotychczasowe bardzo ograniczone doświadczenia w tym zakresie wśród
jednostek ekonomii społecznej działających w Polsce, w ramach projektu testowany był
Model opracowany na podstawie doświadczeń dwóch partnerów ponadnarodowych: z
Danii i Wielkiej Brytanii. Partnerzy ci mają wieloletnie doświadczenie w zakresie
przygotowywania osób z ZA do podjęcia pracy zawodowej, wprowadzania ich na rynek
pracy i udzielania im wszechstronnego wsparcia w celu utrzymania zatrudnienia. Model
oparty na doświadczeniach duńskich i brytyjskich pozwolił na przetestowanie narzędzi,
metod i procedur udzielania wsparcia dorosłym osobom z ZA, które ukończyły edukację
i planują swoją dalszą ścieżkę zawodową, a także na wypracowanie przez Fundację
SYNAPSIS własnych metod i narzędzi, dostosowanych do polskich realiów. Model ten
obejmuje również analizę efektywności zatrudniania odpowiednio przygotowanych
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osób z ZA w ramach jednostek ekonomii społecznej funkcjonujących lub tworzonych na
Mazowszu.
Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i
wysokofunkcjonujących osób z autyzmem przeznaczony jest zarówno dla osób, którym
postawiono diagnozę w dzieciństwie, jak i dla osób, które uzyskały diagnozę swoich
zaburzeń dopiero w wieku dorosłym. W Polsce nasila się zjawisko, obserwowane
wcześniej w krajach Europy Zachodniej, poszukiwania przez coraz większą liczbę osób
diagnozy stosunkowo późno, w okresie dorastania i dorosłości. Dzieje się tak, ponieważ
– zwłaszcza u osób z zespołem Aspergera – problemy życiowe nasilają się często
dopiero w momencie konieczności podejmowania decyzji i przyjmowania na siebie
obowiązków związanych z okresem dorosłości. Na diagnozę zgłaszają się osoby w wieku
16-50 lat, które stojąc przed wyborem dalszej drogi życiowej lub poszukując własnej
tożsamości próbują dookreślić przyczynę swoich trudności czy też często już licznych
niepowodzeń w życiu społecznym i zawodowym. Sytuacja ta dotyczy najczęściej osób z
mniej nasilonymi objawami, które jako dzieci nie trafiły do wczesnej diagnozy a ich
równie poważne zaburzenia ujawniają się bądź nasilają w okresie dojrzewania lub
wczesnej

dorosłości.

rówieśniczego,

słabsze

W

zetknięciu
kompetencje

z

rosnącymi

społeczne

u

wymaganiami
sprawnych

środowiska
intelektualnie

wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i osób z zespołem Aspergera stają się bardziej
widoczne w późniejszym okresie życia. Stąd, wiele osób zgłasza się po pomoc dopiero po
16 roku życia.
Część osób z zespołem Aspergera, mimo posiadanej diagnozy, nie korzysta z możliwości,
jakie daje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Niektóre z nich nie utożsamiają się
z rozpoznanym zaburzeniem, inne akceptują diagnozę zespołu Aspergera, ale nie czują
się niepełnosprawne. Nawet te osoby z ZA, które rozważają staranie się o orzeczenie,
często nie znają procedur, korzyści czy też minusów wynikających z jego posiadania.
Postawy są więc różne, ale większość tych osób potrzebuje specjalistycznego wsparcia
w poszukiwaniu zatrudnienia.
Cele i zakres działania
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Celem wypracowanego i przetestowanego Modelu jest udzielenie osobom z ZA takiego
wsparcia, by mogły one podjąć pracę w ramach jednostek ekonomii społecznej, a
następnie, w miarę nabywania doświadczenia i podwyższania kompetencji, próbować
pracy na otwartym rynku.
Niniejszy Model skupia się na zaplanowaniu całego procesu rekrutacji, oceny
kompetencji, szkoleń zawodowych, treningu umiejętności społecznych, doradztwa
zawodowego oraz staży dla osób z ZA.
Wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, kończąc edukację
szkolną lub studia wyższe i wchodząc w etap dorosłego życia, który wiąże się z
podejmowaniem decyzji dotyczących przyszłości, bardzo często potrzebują wsparcia,
ukierunkowania i doradztwa w tym obszarze.
W chwili obecnej istnieje bardzo ograniczona oferta dla dorosłych osób z ZA w zakresie
poradnictwa, doradztwa zawodowego i aktywizacji społecznej i zawodowej. Osoby te
nie mają więc łatwego dostępu do tego typu usług. Przeważająca większość nie radzi
sobie samodzielnie z podejmowaniem pracy na otwartym rynku, nawet po ukończeniu
szkół policealnych lub studiów. Dzieje się tak, ponieważ ich wykształcenie jest
zazwyczaj tylko teoretyczne i z reguły nie posiadają one żadnych praktycznych
umiejętności zawodowych.
Dominujące problemy występują jednak w sferze społecznej, przede wszystkim na
poziomie komunikacji z innymi ludźmi. Uniemożliwiają one realizację nowych ról
społecznych, które wiążą się z koniecznością podejmowania decyzji, odpowiedzialnością
i samodzielnością w planowaniu własnych działań czy spełnianiem oczekiwań
przełożonych w pracy.
Ze względu na uzasadnione obawy ze strony potencjalnych pracodawców, że osoby z ZA
nie będą się dobrze wywiązywać ze swoich obowiązków, konieczne było wypracowanie
Modelu wsparcia tych osób w podejmowaniu pracy na otwartym lub chronionym rynku.
Efektem tego wsparcia ma być ich kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy oraz
jej utrzymania przez dłuższy okres czasu.
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Kluczowym zadaniem Modelu jest odkrycie i wykorzystanie potencjału osób z ZA oraz
ich przeszkolenie, tak żeby mogły wykonywać specjalistyczne prace i usługi,
wymagające wysokich kompetencji a tym samym dobrze płatne, co wpłynie na wyższą
opłacalność jednostek ekonomii społecznej, które będą zatrudniać te osoby.
Etapy wdrażania Modelu
W opisie modelowego Programu określono przeciętny czas trwania poszczególnych
działań i etapów, w oparciu o doświadczenia zdobyte w okresie testowania. Poniżej
znajduje się szczegółowy opis i charakterystyczne elementy poszczególnych etapów
wprowadzania Modelu.
Etap 1: Ankieta zgłoszeniowa i wywiad wstępny
Celem tego etapu jest określenie aktualnej sytuacji osoby ZA, która zgłosiła się do
udziału w Programie. Na wstępnym etapie rekrutacji należy korzystać z następujących
narzędzi:
Ankieta zgłoszeniowa
Ankieta służy zebraniu podstawowych danych osobowych i formalnych o
kandydacie do Programu, a także informacji na temat przebiegu jego edukacji i
podejmowanych przez kandydata form aktywności po jej zakończeniu. Kluczowe
są informacje formalne dotyczące postawionej diagnozy oraz posiadanego
orzeczenia o niepełnosprawności;
Wywiad rekrutacyjny z kandydatem i wywiad z opiekunem kandydata
Wywiad z rodzicem lub opiekunem osoby z ZA należy przeprowadzać tylko
wtedy, gdy kandydat wyrazi na to zgodę. Wywiady służą uzyskaniu informacji na
temat poziomu funkcjonowania kandydata, jego dotychczasowych doświadczeń
związanych z poszukiwaniem pracy lub korzystaniem z różnych form pomocy
oraz jego sytuacji rodzinnej. Dają możliwość poznania oczekiwań osoby z ZA i jej
rodziny, a także stanowią okazję do zapoznania ich z przebiegiem procesu oceny
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kompetencji i rodzajami wsparcia, jakim zostanie objęty kandydat w przypadku
przyjęcia go do Programu.
Etap 2: Proces oceny kompetencji zawodowych, pracowniczych i społecznych
Celem tego etapu jest kompleksowa ocena kompetencji osoby z ZA. Po wywiadzie
rekrutacyjnym kandydat przechodzi wstępny sprawdzian wiedzy i umiejętności z
zakresu obsługi komputera lub innych zadeklarowanych w wywiadzie umiejętności z
obszaru IT oraz rozwiązuje test sprawdzający jego wiedzę na temat pracy biurowej.
Dodatkowo, przy pomocy specjalnych zestawów klocków konstrukcyjnych, sprawdzane
są jego zdolności techniczne i umiejętności prostego programowania.
Podczas przeprowadzania testów poziomujących32 osoby z ZA są obserwowane przez
psychologa lub terapeutę. Na podstawie poczynionych obserwacji dokonywania jest
wstępna ocena kompetencji pracowniczych i społecznych kandydata 33; weryfikacja jego
kompetencji zawodowych (IT, prace biurowe) następuje na podstwie wyników
przeprowadzonych testów. Efektem dokonanej oceny powinna być decyzja o
zaproponowaniu kandydatowi udziału w Programie i przedstawienie mu warunków
uczestnictwa.
Na podstawie wyników oceny kompetencji opracowuje się Indywidualny Plan Działania
(IPD) dla każdej osoby z ZA, która zostanie przyjęta do Programu. Jest to dokument
wyznaczający cele długoterminowe w najistotniejszych obszarach funkcjonowania danej
osoby oraz cele krótkoterminowe, związane z jej uczestnictwem w Programie.
Proces oceny kompetencji zawodowych, pracowniczych i społecznych odbywa się z
wykorzystaniem różnorodnych narzędzi diagnozy funkcjonalnej:

Testy poziomujące to zbiór różnego rodzaju testów sprawdzających wiedzę i umiejętności praktyczne
kandydatów do Programu, na których podstawie dokonuje się ich podziału na grupy o podobnych
kompetencjach zawodowych i zbliżonym poziomie funkcjonowania.
32

Wyniki obserwacji osoby z ZA przez psychologa lub terapeutę podczas wykonywania testów
poziomujących zapisywane są w Arkuszu Oceny Kompetencji, który stanowi załącznik 10 do niniejszego
Modelu.
33
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Test poziomujący umiejętności komputerowe
Celem testu jest weryfikacja poziomu znajomości obsługi komputera osoby z ZA.
Test składa się z części sprawdzającej wiedzę teoretyczną (test wyboru) oraz
części sprawdzającej praktyczną umiejętność obsługi wybranych programów z
pakietu MS Office (szereg ćwiczeń wykonywanych w programach MS Word, MS
Excel, MS PowerPoint). W ocenie wyników testu należy uwzględnić następujące
kryteria:

poprawność

odpowiedzi,

czas

wykonania

zadań,

poprawność

wykonania zadań, umiejętność proszenia o pomoc, liczbę prób podjętych przy
wykonywaniu zadań;
Test sprawdzający wiedzę z zakresu pracy biurowej
Jest to test wyboru, którego celem jest sprawdzenie wiedzy kandydata na temat
organizacji pracy w biurze, urządzeń biurowych, terminologii stosowanej w
pracy biurowej, etc.;
Test

oceniający

zdolności

techniczne

i

umiejętności

prostego

programowania (próby eksperymentalne z użyciem zestawów klocków
konstrukcyjnych)
Jednym z celów przeprowadzania tego testu jest dokonanie oceny zdolności
technicznych osoby z ZA przy pomocy specjalnych zestawów klocków
konstrukcyjnych. Zestawy te pozwalają na zbudowanie robota, którego kandydat
powinien następnie zaprogramować. Dodatkowo, dzięki wnikliwej obserwacji
zachowania osoby z ZA podczas wykonywania testu, można ocenić również takie
jej kompetencje, jak organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie w nowej
sytuacji, umiejętność proszenia o pomoc, samodzielność czy umiejętność
radzenia sobie w przypadku niepowodzenia.
Niniejszy test jest eksperymentem – nigdy dotąd w Polsce nie używano tego
narzędzia do oceny kompetencji osób z ZA. Jest to całkowicie nowatorskie
podejście w prowadzeniu procesu oceny umiejętności i predyspozycji osób z ZA
do pracy w branży IT. W tym kontekście opisane narzędzie jest w Polsce w pełni
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innowacyjne. Jednak analogiczne zestawy zaczynają być coraz częściej stosowane
w edukacji dzieci zdrowych i powstaje coraz więcej ośrodków szkoleniowych
specjalizujących się w tej dziedzinie, również w Polsce (w tym w Warszawie i
okolicach).
Próby eksperymentalne pozwalają na wszechstronne badanie kompetencji osób z
ZA i obserwację ich zachowania w nowych, nieznanych im dotąd sytuacjach.
Zdarza się, że żadne z innych dostępnych narzędzi diagnozy funkcjonalnej nie
odpowiada w pełni poziomowi funkcjonowania badanej osoby z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu lub nie odzwierciedla w pełni jej predyspozycji i umiejętności.
Dotyczy to zwłaszcza osób z zespołem Aspergera, dla których – ze względu na ich
nieharmonijny rozwój – powyższe narzędzia mogą być nieadekwatne. Dlatego
zaleca się, aby proponować wszystkim kandydatom wzięcie udziału w takich
próbach. Na podstawie prowadzonej podczas wykonywania testu obserwacji
zachowania osób z ZA i ich radzenia sobie w nowych, zaskakujących sytuacjach,
które wymagają samodzielnego rozwiązywania problemów, może powstać
dodatkowy opis potencjalnych możliwości uczestnika Programu.
Wykorzystanie zestawów klocków konstrukcyjnych do prób eksperymentalnych
w ramach testowania Modelu było możliwe dzięki współpracy Fundacji
SYNAPSIS ze Specialist People Foundation, duńskim partnerem projektu.
Należąca

do

SPF

firma

Specialisterne

ma

duże

doświadczenie

w

wykorzystywaniu takich właśnie zestawów klocków konstrukcyjnych do
testowania predyspozycji osób z ZA w kierunku wykonywania prac z zakresu
IT34. Podczas wizyty studyjnej w Danii pracownicy Fundacji SYNAPSIS mieli
możliwość zaobserwować praktyczne wykorzystanie wspomnianych zestawów
klocków konstrukcyjnych. Ich zastosowanie w Polsce nie byłoby jednak możliwe,
gdyby zespół projektowy Fundacji SYNAPSIS nie uzyskał ww. zestawów w formie
darowizny od firmy zajmującej się ich produkcją.
Uwaga: Jeżeli przeprowadzenie prób eksperymentalnych z użyciem zestawów

34

Więcej na ten temat w opisie modelu duńskiego, który stanowi załącznik 27 do niniejszego Modelu.
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klocków konstrukcyjnych okaże się niemożliwe dla użytkowników Modelu, ze
względu na brak zestawów lub brak szkoleń dla kadry w tym zakresie, to
podobną rolę może pełnić jakieś inne zadanie zlecone do wykonania
kandydatom, jeżeli tylko będzie dla nich nowe, nieznane i zaskakujące. Ocena
kompetencji może być również przeprowadzona bez prób eksperymentalnych,
jedynie w oparciu o testy.
Arkusz Oceny Kompetencji
Arkusz Oceny Kompetencji został opracowany na podstawie CCP – narzędzie
zostało zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb osób z zespołem Aspergera.
Arkusz Oceny Kompetencji wypełniany jest na podstawie obserwacji osób z ZA
podczas wykonywania przez nich testów poziomujących. Poza umiejętnością
pracy przy komputerze, umiejętnościami technicznymi, zręcznością i motoryką
małą ocenie podlegają również łatwość adaptacji kandydatów do nowego
środowiska i sytuacji zadaniowej, prezentowane emocje, sposób rozwiązywania
problemów i radzenia sobie w sytuacji trudnej, umiejętność proszenia o pomoc, a
także jakość i tempo pracy, umiejętności komunikacyjne, umiejętność
koncentracji na zadaniu, reakcja na dystraktory, wytrwałość, etc.
Indywidualny Plan Działania (IPD)
Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika przyjętego do Programu
powinien zostać opracowany na podstawie wyników uzyskanych dzięki
wykorzystaniu opisanych wyżej narzędzi diagnozy funkcjonalnej. Osobami
odpowiedzialnymi za stworzenie IPD powinni być psycholog i terapeuta, którzy
byli zaangażowani w przeprowadzanie wywiadów rekrutacyjnych, obserwowali
kandydatów podczas testów poziomujących, oceniali kompetencje osób z ZA i
diagnozowali ich potrzeby.
Indywidualne Plany Działania powinny zostać opracowane po zebraniu
informacji z ankiet i wywiadów oraz po podsumowaniu wyników testów i
obserwacji zawartych w Arkuszu Oceny Kompetencji. Celem IPD jest określenie
mocnych i słabych stron osób z ZA oraz obszarów do ewentualnej głębszej
diagnozy. Po dokonaniu wnikliwej analizy kompetencji osób z ZA można
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wyznaczyć zadania, które zostaną włączone do indywidualnych celów
terapeutycznych i treningowych danej osoby oraz zadecydować o przydziale
kandydatów do odpowiednich grup szkoleniowych i TUS.
Etap 3: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach realizowanego Programu
3.1 Założenia ogólne
W ramach bezpośredniego wsparcia35 dla osób z ZA biorących udział w Programie,
niniejszy Model przewiduje:
Trening kompetencji zawodowych (szkolenia IT i biurowe),
Trening umiejętności społecznych (TUS),
Zajęcia indywidualne z psychologiem lub terapeutą,
Doradztwo zawodowe,
Wsparcie prawnika.
W ramach realizowanego Programu zaleca się przeprowadzenie szkoleń kompetencji
zawodowych dla osób z ZA w wybranych dziedzinach. W Modelu przyjęto
przygotowanie zawodowe w zakresie prac biurowych i IT, jako najbardziej obiecujące
dla osób z ZA – z badań i doświadczeń partnerów Fundacji SYNAPSIS wynika, że
większość osób z ZA podejmuje skutecznie zatrudnienie w zawodach związanych z tymi
właśnie dziedzinami. Jeśli chodzi o adaptację Modelu w innych jednostkach ekonomii
społecznej, dopuszcza się zastąpienie ww. szkoleń innymi modułami szkoleniowymi,
zależnie od poziomu funkcjonowania, predyspozycji, motywacji i potrzeb uczestników.
Szkolenia powinny być prowadzone w małych grupach, o możliwie wyrównanym
poziomie umiejętności uczestników, w oparciu o elastyczny program szkoleniowy.
Równolegle powinien się odbywać grupowy trening umiejętności społecznych (w tym
umiejętności pracowniczych) oraz zajęcia z doradcą ds. zatrudnienia i spotkania z
prawnikiem.

Program przewiduje również wsparcie pośrednie w postaci zapewnienia uczestnikom Programu staży
w zewnętrznych firmach/instytucjach. Wsparcie to zostało opisane w etapie 4.
35
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Według założeń Modelu, osoba z ZA od momentu przystąpienia do Programu może
korzystać ze wsparcia doradcy ds. zatrudnienia, prawnika, psychologa lub terapeuty.
Poza treningami grupowymi, uczestnicy Programu mogą uczestniczyć także w
indywidualnych spotkaniach z osobami wspierającymi. Wsparcie powinno być udzielane
w trakcie całego procesu nauki kompetencji zawodowych i społecznych, w czasie
odbywania staży, jak również na późniejszym etapie, kiedy osoby te podejmą pracę. Z
doświadczeń partnerów wynika, że jest to niezbędny czynnik, wpływający bezpośrednio
na szanse utrzymania pracy przez wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem i osoby z
zespołem Aspergera. Jest to istotna wskazówka dla jednostek ekonomii społecznej,
które chciałyby przygotować niektóre osoby z ZA do podjęcia pracy na otwartym rynku.
 Wsparcie dla osoby z ZA nie powinno kończyć się w chwili podjęcia przez nią
pracy.
3.2 Trening kompetencji zawodowych (szkolenia IT i biurowe)
Oferta szkoleń zawodowych proponowanych w Modelu obejmuje minimum 150 godzin
szkolenia IT i minimum 50 godzin szkolenia z zakresu prac biurowych. Szkolenia
zawodowe powinny mieć formę treningu grupowego, jednak Model przewiduje
prowadzenie przez trenera IT zajęć indywidualnych, jeśli zajdzie taka potrzeba (zajęcia
wyrównawcze lub zajęcia na rozszerzonym poziomie).
Szkolenie IT – zajęcia komputerowe (poziom podstawowy: praca z edytorem
tekstu i arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie prezentacji multimedialnych;
poziom zaawansowany: dodatkowo tworzenie stron WWW itp.)
Szkolenie z zakresu umiejętności biurowych – rozwijanie wiedzy nt. zasad
funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, nauka obsługi urządzeń
biurowych w zakresie umożliwiającym samodzielne drukowanie, laminowanie,
bindowanie, kopiowanie, skanowanie itp.
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Efektem prowadzonych treningów powinno być podniesienie kompetencji osób z ZA w
zakresie IT i prac biurowych oraz przygotowanie uczestników zajęć do podjęcia stażu
lub pracy w jednostkach ekonomii społecznej (NGO, ZAZ, ZPCH) lub na otwartym rynku.
W trakcie realizacji zajęć podwyższających kompetencje zawodowe osób z ZA powinny
pojawić się próby wytypowania docelowego miejsca stażu lub, jeśli to możliwe, pracy
zawodowej dla poszczególnych uczestników Programu. Pozwoli to na wcześniejsze
nawiązanie kontaktu z potencjalnymi stażodawcami lub pracodawcami, przygotowanie
stanowiska pracy dostosowanego do indywidualnych potrzeb osoby z ZA oraz wymianę
informacji z przyszłymi stażodawcami lub pracodawcami.
Wykonywanie zleceń zewnętrznych w miejscu prowadzenia szkoleń może stanowić dla
osób z ZA pierwszą próbę wywiązywania się z obowiązków w pracy i praktyczny
sprawdzian ich kompetencji zawodowych. Po weryfikacji umiejętności wykonywania
określonych czynności i utrwaleniu nowo nabytych kompetencji uczestnikom szkoleń
proponuje się staże u potencjalnych pracodawców (w jednostkach ekonomii społecznej
lub na otwartym rynku pracy). Warto wziąć pod uwagę, że podczas staży osoby z ZA
mogą potrzebować wsparcia asystenta.
3.3 Wsparcie terapeutyczne
Wsparcie terapeutyczne dla osób z ZA powinno być realizowane dwutorowo: w ramach
spotkań indywidualnych oraz zajęć grupowych. Zajęcia mające na celu rozwijanie
umiejętności społecznych powinny się odbywać przede wszystkim w małych grupach.
Oprócz zajęć grupowych przewiduje się regularne spotkania indywidualne z
psychologiem lub terapeutą prowadzącym. Podczas tych spotkań osoby z ZA mogą
omawiać problemy występujące na zajęciach lub inne trudności pojawiające się w ich
życiu osobistym, które mogą generować potrzebę dodatkowego wsparcia.
W przypadku osób z zespołem Aspergera, u których nasilone są dodatkowe trudności,
np. natury psychicznej, ścieżka zajęć indywidualnych o charakterze terapeutycznym
może być przedłużona. W praktyce może to oznaczać, że liczba spotkań indywidualnych
dla niektórych uczestników Programu będzie nawet przeważać nad liczbą zajęć
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grupowych. Częstotliwość spotkań indywidualnych z psychologiem lub terapeutą
powinna być uzależniona od indywidualnych potrzeb osób z ZA, część z nich może
wymagać mniejszej liczby spotkań od zaplanowanej średniej, inni będą potrzebować
znacznie bardziej intensywnego wsparcia terapeutycznego. Taka sytuacja może się
zdarzyć zarówno na początku, jak i w trakcie realizacji Programu. Okresowe
prowadzenie zajęć uspołeczniających (a w szczególnych przypadkach nawet szkoleń
zawodowych) w trybie indywidualnym może zapobiec rezygnacji osób z ZA z udziału w
Programie w trakcie jego trwania.
3.3.1 Trening umiejętności społecznych (TUS)
TUS to zajęcia grupowe dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i zespołem
Aspergera, podczas których ćwiczone są różnego rodzaju umiejętności społeczne.
Trening prowadzony jest przez psychologa i terapeutę, najlepiej w 5-osobowych
grupach. Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny i trwają średnio 2 godziny zegarowe.
Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat umiejętności społecznych oraz
zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących zachowania się w różnych sytuacjach.
W ramach TUS ćwiczone są m.in. następujące umiejętności:
podstawowe umiejętności dotyczące reguł społecznych (proszenie o pomoc,
dziękowanie itp.),
umiejętności komunikacyjne w miejscu pracy (słuchanie, zadawanie pytań,
dyskutowanie, inicjowanie rozmowy, itp.),
radzenie sobie z niepokojem w miejscu pracy (reagowanie na krytykę i jej
wyrażanie),
asertywność w miejscu pracy (zawieranie znajomości, dbanie o bezpieczeństwo
w kontaktach),
umiejętność kontrolowania emocji (adekwatne wyrażanie emocji, sposoby
reagowania na odrzucenie, zaczepki, agresję),
umiejętność

rozwiązywania

problemów

(zasady

„dobrej

komunikacji”,

negocjacje, pomoc innym),
umiejętność planowania (wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów).

189

TUS zawiera również elementy treningu samodzielności, mającego na celu wyszkolenie
takich umiejętności, jak:
umiejętność poszukiwania informacji (telefony, Internet),
umiejętność uzupełniania kwestionariuszy, ankiet, dokumentów, wypełnianie
formularzy aplikacyjnych,
planowanie i organizacja pracy, korzystanie z grafików, planów, zarządzanie
czasem.
3.3.2 Zajęcia indywidualne z psychologiem lub terapeutą
Celem indywidualnych zajęć z psychologiem lub terapeutą dla wysokofunkcjonujących
osób z autyzmem i zespołem Aspergera jest omówienie różnego rodzaju problemów, z
jakimi może się zetknąć uczestnik Programu. Zajęcia mogą mieć charakter
psychoedukacyjny i służyć poszerzaniu wiedzy osoby z ZA odnośnie aspektów
związanych z funkcjonowaniem społecznym, tożsamością, rozumieniem emocji oraz
zachowaniem innych osób. W czasie zajęć można poruszać kwestie dotyczące
budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami innych
osób, a także kwastie zasad i norm obowiązujących w pracy lub na zajęciach.
Tematyka zajęć powinna być ustalana we współpracy z terapeutą prowadzącym daną
osobę z ZA. Ważne jest, żeby tematy poruszane podczas spotkań były dostosowane do
potrzeb danego uczestnika, przy czym należy pamiętać, że wysokofunkcjonujące osoby z
autyzmem lub zespołem Aspergera również mogą mieć aktywny udział w tworzeniu
zajęć.
Charakter zajęć powinien być dostosowany do poziomu funkcjonowania poznawczego i
emocjonalnego danej osoby z ZA. W przypadku wysokiej samoświadomości i bardzo
dobrego funkcjonowania poznawczego osoby z ZA, zajęcia mogą mieć charakter
psychoterapeutyczny.
3.4 Doradztwo zawodowe
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Celem zajęć z doradcą ds. zatrudnienia jest wzrost świadomości zawodowej
wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera, ich kompleksowe
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, a także pomoc uczestnikom
Programu w nabyciu umiejętności, które pozwolą na jej utrzymanie. Zajęcia służą m.in.
gromadzeniu i systematyzowaniu informacji na temat różnych zawodów, pomagają
zrozumieć oczekiwania pracodawców i podpowiadają, jakie kroki należy wykonać, aby
zbliżyć się do realizacji wyznacznego sobie celu zawodowego. Każdy uczestnik zajęć
może liczyć na pomoc doradcy ds. zatrudnienia w doborze najbardziej odpowiedniego
dla siebie zawodu, z uwzględnieniem jego predyspozycji, umiejętności, zainteresowań
oraz słabych i mocnych stron. Zajęcia z doradcą ds. zatrudnienia mają przede wszystkim
pomóc wyrównać szanse osób z ZA na rynku pracy, tak aby mogły one konkurować z
osobami pełnosprawnymi. Dzięki praktycznym wskazówkom dotyczącym tworzenia
dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i rozmowy
przez telefon z pracodawcą oraz informacjom: gdzie, w jaki sposób i jak często należy
przeglądać oferty pracy, uczestnicy zajęć będą kompleksowo przygotowani do
wkroczenia w życie zawodowe.
Wsparcie doradcy ds. zatrudnienia, podobnie jak wsparcie terapeutyczne, powinno być
realizowane zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Program zajęć,
który stanowi załącznik 16 do niniejszego Modelu, przewiduje przeprowadzenie pięciu
dwugodzinnych spotkań indywidualnych oraz czterech grupowych, przy założeniu, że
będą się odbywały średnio raz w miesiącu, równolegle ze szkoleniami zawodowymi i
wsparciem terapeutycznym. Jeśli zajdzie taka potrzeba, doradca ds. zatrudnienia może
wyznaczać uczestnikom dodatkowe spotkania indywidualne poświęcone na konsultacje,
omawianie prac domowych, etc.
Dobór formy zajęć powinien być uzależniony od specyfiki omawianych zagadnień –
niektóre tematy nadają się wyłącznie na spotkania indywidualne, inne przyniosą lepsze
rezultaty, kiedy będzie się je omawiać w grupie. Obie formy mają swoje zalety. Najlepsze
efekty przyniesie połączenie wsparcia indywidualnego i grupowego, ponieważ stworzy
doradcy ds. zatrudnienia wszechstronne możliwości pracy z osobą z ZA.
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Zalety zajęć indywidualnych:
forma szczególnie efektywna w pracy z osobami z ZA (zwłaszcza w początkowym
okresie),
możliwość poznania kompetencji zawodowych i osobistych uczestników zajęć,
możliwość dostosowania wsparcia indywidualnie do każdego uczestnika zajęć
(odmienne predyspozycje zawodowe, doświadczenia związane z poszukiwaniem
pracy, trudności, etc.),
możliwość omawiania zagadnień, które wymagają pracy 1:1 (opracowanie
dokumentów aplikacyjnych, Planów Rozwoju Zawodowego, etc.).
Zalety zajęć grupowych:
możliwość poznania kompetencji społecznych uczestników zajęć,
nacisk na trening umiejętności praktycznych (rozmowa z pracodawcą,
poszukiwanie pracy),
warsztatowa forma – ćwiczenia w parach lub grupach, odgrywanie scenek (tzw.
role-playing),

dyskusja,

„burza

mózgów”,

elementy

wykładu,

ćwiczenia

praktyczne,
prowadzone w ramach czasowych zajęć TUS (koordynacja czasowa – gdy na TUS
omawiany jest blok tematyczny poświęcony wejściu w środowisko pracy; ten
sam skład osobowy grup – większa swoboda i otwartość; ta sama struktura zajęć
– m.in. „rundki”, względy organizacyjne, obecność psychologa i terapeuty).
Po zakończeniu Programu każdy uczestnik zajęć z doradcą ds. zatrudnienia powinien
posiadać kompleksową wiedzę na temat aktywnego poszukiwania pracy i formalności,
jakie się wiążą z podjęciem zatrudnienia. Ponadto, powinien mieć prawidłowo
skonstruowane CV, które zostało uaktualnione po zakończeniu szkoleń i odbyciu staży
oraz wypełniony Plan Rozwoju Zawodowego, który będzie zawierał wytyczne co do
dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Ważne jest, aby wsparcie doradcy ds.
zatrudnienia nie kończyło się wraz z zakończenem uczestnictwa osób z ZA w Programie.
Zaleca się, aby doradca ds. zatrudnienia monitorował również ich dalsze kroki
zawodowe, sprawdzając jak sobie radzą z realizacją wyznaczonych celów.
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3.5 Wsparcie prawnika
Wsparcie prawnika dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera
powinno się odbywać w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych. Każdy
uczestnik w trakcie trwania Programu powinien otrzymać średnio 10 godzin wsparcia
prawnika, przy czym przewiduje się przeznaczenie sześciu godzin na zajęcia grupowe i
czterech na zajęcia indywidualne. Wymiar czasowy i zakres wsparcia indywidualnego
może się różnić, w zależności od sytuacji i potrzeb danej osoby z ZA.
Celem zajęć grupowych jest przekazanie uczestnikom Programu, w możliwie przystępny
sposób,

informacji

prawnych

dotyczących

aktywizacji

zawodowej

i

systemu

zatrudnienia. Zajęcia grupowe powinny mieć charakter wykładu z elementami
warsztatu, umożliwiając osobom z ZA zadawanie pytań i dyskusję w grupie. Ponadto,
prawnik powinien przygotować pakiety informacyjne do rozdania uczestnikom, które
ułatwią im przyswojenie wiedzy prawnej, a także pomogą usystematyzować i utrwalić tę
wiedzę. Wszelkie niezrozumiałe kwestie prawnik może również wyjaśniać osobom z ZA
podczas zajęć indywidualnych, jeśli zgłoszą taką potrzebę.
Głównym celem spotkań indywidualnych jest poznanie sytuacji uczestników Programu,
a następnie dostosowanie wsparcia indywidualnie do każdego z nich, w zależności od
ich potrzeb. Wsparcie to może dotyczyć udzialania szczegółowych informacji
związanych z sytuacją beneficjenta, np. wyjaśnienia korzyści wynikających z posiadania
orzeczenia o niepełnosprawności i omówienia kroków, jakie należy wykonać, aby je
uzyskać. Ponadto, prawnik może udzielać osobom z ZA indywidualnych porad
prawnych, przede wszystkim w zakresie korzystania z uprawnień wynikających ze
statusu osoby niepełnosprawnej, a w przypadku konieczności podjęcia określonych
działań,

pomagać

im

w

przygotowaniu

stosownych

dokumentów.

Wsparcie

indywidualne może być udzielane w formie spotkań 1:1, drogą mailową lub poprzez
przygotowanie potrzebnej dokumentacji.
Istotną kwestią jest dobór odpowiedniej osoby, która miałaby udzielać wsparcia
prawnego osobom z ZA. Prawnik zatrudniony w ramach Programu nie musi być radcą
prawnym czy adwokatem, ale powinien posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu
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przepisów prawa cywilnego, prawa pracy, systemu rehabilitacji zawodowej i
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, systemu promocji zatrudnienia, systemu
orzecznictwa o niezdolności do pracy, systemu pomocy społecznej i szeroko pojętych
świadczeń społecznych. Ważne jest, aby miał również doświadczenie w pracy z osobami
z ZA lub przynajmniej został przeszkolony w tym zakresie. Prawnik musi posiadać
wiedzę wystarczającą do udzielania osobom ze spektrum autyzmu profesjonalnych
porad prawnych. Musi wiedzieć, jak interpretować określone sytuacje i w razie potrzeby
umieć podjąć stosowne działania, np. przygotować pismo procesowe.
Etap 4: Staże i współpraca z pracodawcami
4.1 Przygotowanie zaplecza
Już na etapie aktywizacji społecznej i zawodowej doradca ds. zatrudnienia powinien
nawiązywać kontakty z potencjalnymi pracodawcami, w celu poszukiwania miejsc
stażowych dla uczestników Programu. Jednocześnie, dzięki informacjom zebranym
podczas spotkań kadry wspierającej od trenerów IT i prac biurowych, psychologa,
terapeuty i asystentów, doradca ds. zatrudnienia powinien opracować dokumenty
zawierające kompleksowe informacje nt. beneficjentów, które będą mu potrzebne w
kontaktach z potencjalnymi stażodawcami, m.in. w celu optymalnego doboru staży i
kandydatów na staże. Dokumenty powinny być opracowane indywidualnie dla każdego
kandydata na staż, z uwzględnieniem jego specyficznych trudności i sugerowanych w
jego przypadku optymalnych metod wsparcia, a także posiadanych przez niego
kompetencji, predyspozycji, etc. Do wspomnianych dokumentów należą:
Profil osobisty kandydata
Celem tego dokumentu, omówionego szczegółowo w części Modelu dotyczącej
wsparcia doradcy ds. zatrudnienia, jest zebranie kompleksowych informacji na
temat kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych kandydata, z
uwzglęnieniem sugestii optymalnego przystosowania środowiska pracy do jego
potrzeb, a także informacji dotyczących dyspozycyjności kandydata do
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odbywania stażu w trakcie trwania Programu36. Profil osobisty kandydata
stanowi uzupełnienie jego CV i zawiera wiele dodatkowych danych, które mogą
być istotne dla pracodawcy, a których normalnie nie umieszcza się w Curriculum
Vitae;
Katalog kwalifikacji zawodowych stażysty
Informacje zebrane w tym dokumencie powinny być przekazywane doradcy ds.
zatrudnienia przez trenerów IT i prac biurowych. Dotyczą one konkretnych
kompetencji osób z ZA, zdobytych podczas szkoleń zawodowych, stopnia
opanowania poszczególnych umiejętności biurowych i umiejętności z zakresu IT
oraz stopnia samodzielności przyszłego stażysty. Osoba wypełniająca ten
dokument powinna obok każdej opanowanej umiejętności napisać, czy stażysta
będzie potrafił wykonać daną czynność od początku do końca samodzielnie, czy
dopiero, jeśli mu się przypomni lub wyjaśni nowy kontekst, a także czy pamięta
dobrze wyuczone czynności, czy w danym zadaniu będzie potrzebował wsparcia
asystenta, etc.
Dodatkowo warto umieścić w dokumencie praktyczne informacje na temat czasu
pracy optymalnego dla danej osoby z ZA (tj. ile godzin dziennie stażysta jest w
stanie pracować, jak długo potrafi skupić się na zadaniu, nie tracąc motywacji do
jego wykonania, ilu potrzebuje przerw), a także informacje dotyczące
punktualności i zadaniowości stażysty oraz wskazówki, w jaki sposób
odpowiednia strukturalizacja pracy może mu pomóc kontrolować wykonywane
zadania i utrzymywać na nich uwagę.
Dzięki informacjom zawartym w Katalogu kwalifikacji zawodowych stażysty
będzie można określić, z jakimi zadaniami zawodowymi dana osoba z ZA będzie
sobie w stanie poradzić podczas stażu.

Niniejszy Model dopuszcza rozpoczęcie staży już po trzech miesiącach trwania szkoleń zawodowych,
stąd, ze względu na niepełną dyspozycyjność osób z ZA w trakcie trwania Programu, staże nie mogą się
odbywać w wymiarze pełnego etatu.
36
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Ponadto, w celu przygotowania pracodawcy do przyjęcia na staż osoby z ZA, a także
przygotowania uczestnika Programu do odbycia stażu, należy opracować następujące
dokumenty:
Program wsparcia dla pracodawców
Dokument ten powinien zawierać wytyczne dla pracodawcy, które należy wziąć
pod uwagę przyjmując osobę z ZA na staż, takie jak np. długość trwania stażu
(standard wynosi 50h), ustalenie w miarę możliwości stałych dni i godzin
odbywania stażu, konieczność wyznaczenia opiekuna stażu z ramienia firmy czy
potrzebę stałych kontaktów między opiekunem stażu, stażystą i asystentem, w
celu zapewnienia ciągłego przepływu informacji. Pracodawca powinien też
zostać poinformowany o konieczności przygotowania – jeśli to możliwe – stałego
i spokojnego miejsca pracy dla stażysty.
Program powinien również określać dodatkowe obszary wsparcia, takie jak
dostosowanie komunikacji do wymagań osób z ZA, konieczność precyzyjnego
określania obowiązków, zadań oraz kryteriów poprawności ich wykonania, a
także ustalenie zasad pracy dla stażysty, które powinny zostać umieszczone na
biurku stażysty i do których należy się odwoływać w sytuacji ich
nieprzestrzegania.
Oprócz standardowych informacji, wspólnych dla wszystkich osób z ZA
kierowanych na staże, program powinien zawierać dodatkowe informacje o
stażyście opracowane indywidualnie przez terapeutę prowadzącego.
Program stażu
Program stażu, który został omówiony szczegółowo w części Modelu dotyczącej
wsparcia doradcy ds. zatrudnienia, powinien być ustalany wspólnie z
pracodawcą, z uwzględnieniem umiejętności i potrzeb danej osoby z ZA. Przy
jego tworzeniu należy również wziąć pod uwagę specyfikę danej firmy i
stanowiska, na którym odbywa się staż. Program stażu powinien szczegółowo
określać zakres obowiązków stażysty, tak aby pozwolić mu szybciej zrozumieć
wyznaczone dla niego zadania i ułatwić orientację w firmie.
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4.2 Podstawowe wytyczne dotyczące staży
Niniejszy Model zakłada, że rozpoczęcie staży przez niektóre osoby z ZA może mieć
miejsce już po odbyciu trzech miesięcy szkoleń wewnętrznych z zakresu IT i prac
biurowych. Należy przewidzieć co najmniej 50 godzin stażu na jednego stażystę.
Celem staży jest weryfikacja praktycznych umiejętności zawodowych i społecznych osób
z ZA w środowisku zewnętrznym. Staże mogą się odbywać zarówno w jednostkach
ekonomii społecznej, jak i na otwartym rynku pracy. Po dokonaniu wyboru miejsca
odbywania stażu, należy ustalić z pracodawcą termin spotkania organizacyjnego,
podczas którego:
zostaną omówione oczekiwania w stosunku do stażysty,
zostaną omówione zadania, które stażysta będzie musiał wykonać,
zostaną omówione zasady współpracy (godziny przyjścia, godziny przerw, inne),
stażysta będzie mógł się zapoznać z otoczeniem (miejsce pracy, miejsce
odbywania przerw, lokalizacja toalety itp.),
zostaną podpisane dokumenty potrzebne do realizacji stażu (umowa,
oświadczenia itp.).
Wskazane jest, aby na spotkaniu organizacyjnym był obecny opiekun stażu z ramienia
pracodawcy, doradca ds. zatrudnienia, przyszły stażysta oraz asystent, który będzie go
wspierał podczas odbywania stażu.
Każdy uczestnik Programu, jeśli jest taka potrzeba, powinien otrzymać podczas stażu
wsparcie asystenta. Wymiar czasowy tego wsparcia może się różnić, w zależności od
potrzeb stażysty i wymagań pracodawcy. Przyjmuje się, że każdy uczestnik Programu
powinien otrzymać średnio 26,5 godziny wsparcia asystenckiego podczas staży. Może
się jednak zdarzyć, że osoba z ZA będzie potrzebowała asystenta przez cały okres
odbywanego stażu lub że nie będzie potrzebowała go wcale.
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Rola asystenta wspierającego osobę z ZA podczas stażu ma polegać przede wszystkim
na:
ułatwieniu mu przystosowania się do nowego środowiska,
wspieraniu go w sytuacjach trudnych, które mogą generować stres,
wspieraniu stażysty podczas wykonywania wyznaczonych obowiązków (jednak
tylko w zakresie, który umożliwi stażyście samodzielną kontynuację zadania, nie
wyręczając go w pracy),
wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości lub nieporozumień, które mogą wyniknąć
podczas komunikacji stażysty z pracodawcą.
Ważne jest, aby doradca ds. zatrudnienia monitorował postępy stażysty w trakcie
odbywania stażu, będąc w stałym kontakcie z pracodawcą i asystentem. Po zakończeniu
stażu powinno się odbyć spotkanie podsumowujące, mające na celu ewaluację wyników
pracy osoby z ZA. Opiekun stażu oraz asystent powinni przekazać wyniki dokonanej
oceny doradcy ds. zatrudnienia.
4.3 Przygotowanie środowiska pracy
Twórcy niniejszego Modelu, na podstawie doświadczeń zdobytych podczas testowania,
podjęli się wstępnego określenia podstawowych warunków i zasad tworzenia miejsc
pracy dla osób z ZA w jednostkach ekonomii społecznej i na otwartym rynku. Aby osoba
z ZA dobrze się czuła w miejscu pracy i miała motywację do jej wykonywania, powinny
zostać spełnione następujące warunki:
1. Stanowisko pracy powinno uwzględniać posiadane kwalifikacje i umiejętności
osoby z ZA, dając pracownikowi szansę rozwoju zawodowego i wykonywanie
pracy zgodnej z jego zainteresowaniami.
2. Stanowisko pracy musi uwzględniać prawidłowe zasady ergonomii i BHP, mając
na uwadze mogące występować u pracownika zaburzenia somatyczne i
sensoryczne i minimalizując uciążliwości wynikające z nadwrażliwości lub
niedowrażliwości poszczególnych zmysłów.
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3. Pracownik powinien otrzymać jasno określony zakres czynności i obowiązków w
miejscu pracy, najlepiej w formie pisemnej.
4. Pracownik powinien otrzymywać szczegółowe wytyczne, określone w bardzo
klarowny sposób, dotyczące zadań i ich etapów w działaniach podejmowanych w
miejscu pracy. Praca powinna przebiegać według ustalonego planu.
5. Pracownik powinien otrzymać jasno określone instrukcje postępowania w
trudnych sytuacjach i poznać zasady zwracania się o pomoc.
6. Pracownik powinien być wspierany przez osobę specjalnie wybraną do pełnienia
takiej funkcji (tj. asystenta i/lub opiekuna stażu).
7. Pracownik powinien uczyć się planowania swojego dnia pracy i stopniowo dążyć
do coraz bardziej samodzielnego gospodarowania czasem pracy i odpoczynku.
8. Podstawową zasadą zatrudnienia jest otrzymywanie za pracę wynagrodzenia
adekwatnego do jakości i czasu wykonywanej pracy.
9. Wskazane jest, aby w okresie zatrudnienia osoba z ZA miała dostęp do
różnorodnych form terapii np. psychologicznej, usprawniania motorycznego,
treningu umiejętności społecznych oraz, w razie potrzeby, możliwość
skorzystania z porady specjalisty psychiatry (w zakładzie pracy lub poza
miejscem pracy, np. w ramach finansowania NFZ).
W wielu przypadkach osoby z ZA nie mogą podejmować pracy w pełnym wymiarze
etatu, gdyż ich kondycja psychofizyczna nie pozwala im na takie obciążenie. Optymalny
wymiar czasu pracy dla osób z ZA wynosi zwykle 15-30 godzin tygodniowo. Osoby te
mogą również podejmować pracę na zasadach wolontariatu, w celu sprawdzenia czy
będą w stanie podołać wyznaczonym obowiązkom i czy dane zajęcie przyniesie im
satysfakcję.
ANALIZA PRAWNO-EKONOMICZNA
Dodatkową częścią uzupełniającą Model jest pogłębiona analiza porównawcza
możliwości i efektywności ekonomicznej zatrudnienia przeszkolonych osób z ZA przez
różnych pracodawców, zarówno w ramach jednostek ekonomii społecznej, jak i na
otwartym rynku pracy. Przedmiotem niniejszej analizy prawno-ekonomicznej,
opracowanej w odniesieniu do warunków istniejących w 2012 roku, są:
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1. Określenie potencjalnej wartości rynkowej pracy osób z ZA, przyjętej na
podstawie uzyskanych danych o:
rodzajach pracy, jakie mogą wykonywać,
wydajności pracy,
wymiarze godzinowym, jaki mogą osiągnąć dziennie i tygodniowo,
wysokości średniego rynkowego wynagrodzenia za daną pracę,
wysokości wynagrodzenia za daną pracę, które pracodawca gotów jest płacić
za pracę osób z ZA,
kosztach przystosowania miejsca pracy i kosztach dodatkowego wsparcia.
2. Warunki formalne i finansowe, w jakich działają poszczególne podmioty, ze
szczególnym uwzględnieniem:
możliwości spełnienia warunków formalnych, niezbędnych do uzyskania
statusu określonego podmiotu, m.in.:
-

liczba osób niezbędnych do rozpoczęcia określonej działalności,

-

wysokość wymaganych środków finansowych,

-

określony współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub
pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy (wszystkie te czynniki
zostały omówione w szczegółowych opracowaniach dotyczących
poszczególnych kategorii przedsiębiorstw);

możliwości spełnienia wymogów formalnych przez uczestników lub
pracowników placówki, m.in.:
-

zdolność do czynności prawnych, czyli do skutecznego składania
oświadczeń powodujących skutki prawne, w tym zawierania umów
(ograniczoną zdolność mają osoby ubezwłasnowolnione częściowo, u
osób ubezwłasnowolnionych całkowicie brak jest tej zdolności),

-

stopień i rodzaj niepełnosprawności,

-

szczególnie trudna sytuacja na rynku pracy w rozumieniu określonych
przepisów;

kryteriów finansowych, m.in.:
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-

zasady,

kryteria

i

wysokość

gwarantowanego

przepisami

dofinansowania poszczególnych kategorii przedsiębiorstw,
-

możliwość

uzyskania

dodatkowego

(ponad

gwarantowanym

przepisami) dofinansowania,
-

podmiot udzielający ewentualnego dofinansowania – samorząd lub
inny podmiot (w wypadku samorządu istotne jest, jakiego szczebla jest
to samorząd, jaka to jednostka samorządu, czy dofinansowanie
pochodzi ze środków własnych samorządu, ze środków budżetowych,
czy też np. ze środków PFRON, jaka jest zamożność jednostki
samorządu),

-

skala ulg i zwolnień dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw,

-

przepisy podatkowe,

-

przepisy o pomocy publicznej i inne.

Szczegółowa analiza przedstawiona w Modelu pokazuje, na ile efektywna może być
praca wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz czy może się
okazać opłacalna dla podmiotów rynku pracy, w tym jednostek ekonomii społecznej. Z
doświadczeń partnerów wynika, że w innych państwach UE taki sposób przygotowania
osób z ZA do pracy i ich długofalowe wspomaganie po jej podjęciu, sprzyjają wzrostowi
zatrudnienia w tej grupie osób niepełnosprawnych. Pracodawcy oferują miejsca pracy
wtedy, kiedy czują się dobrze poinformowani i bezpieczni, poznali specyfikę tej grupy
odbiorców i znają rzetelną kalkulację kosztów i przychodów.
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ZAŁĄCZNIK 2
PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ ZASTOSOWAĆ MODEL LUB WSPOMÓC JEGO WDRAŻANIE

Maria Jankowska, Maria Wroniszewska
W

systemie

rehabilitacji

społecznej,

zawodowej

oraz

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych, a także w systemie szeroko pojętej promocji zatrudnienia
przewidziano szereg instytucji mających na celu wsparcie rehabilitacji i integracji
zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Tabela 9: Placówki systemu rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

Rodzaj placówki lub
formy wsparcia

Podstawa prawna
funkcjonowania

Rodzaj i zakres
wsparcia

Charakter stosunku
prawnego łączącego
ON z placówką

Warsztaty terapii
zajęciowej

Ustawa o
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu ON

- rehabilitacja
społeczna

uczestnik – decyzja
administracyjna lub
umowa
cywilnoprawna

- rehabilitacja
zawodowa w formie
terapii zajęciowej
- niezbędna opieka

Zakłady aktywności
zawodowej

Ustawa o
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu ON

- rehabilitacja
zawodowa w formie
zatrudnienia

pracownik na
podstawie umowy o
pracę

- rehabilitacja
społeczna
- niezbędna opieka

Zakłady pracy
chronionej

Ustawa o
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu ON

- zatrudnienie w
warunkach
chronionych

pracownik na
podstawie umowy o
pracę

- rehabilitacja w
niewielkim zakresie
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Zatrudnienie
wspierane na
otwartym rynku pracy

Ustawa o
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu ON

- zatrudnienie na
przystosowanym
stanowisku pracy

pracownik na
podstawie umowy o
pracę

- przywileje
pracownika
- system zachęt
materialnych dla
pracodawcy

Przedsiębiorstwo społeczne występuje w polskim systemie, jako pojęcie socjologiczne.
Od dwóch lat trwają prace nad projektem ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, jako
nowej kategorii podmiotów w polskim prawie.
Do podmiotów ekonomii społecznej w szerokim znaczeniu tego pojęcia zalicza się:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełniające określone warunki,
spółdzielnie socjalne,
fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą,
zakłady pracy chronionej,
zakłady aktywności zawodowej,
warsztaty terapii zajęciowej,
centra integracji społecznej,
kluby integracji społecznej,
spółdzielnie pracy,
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
Poniżej omówione zostały pokrótce najważniejsze z tych instytucji.
1. Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774 z późn.
zm.),
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w
sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587).
Charakter działalności
Celem warsztatów terapii zajęciowej jest stworzenie osobom niepełnosprawnym,
niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w
zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia.
Warsztaty

terapii

zajęciowej

są

placówkami

nieprowadzącymi

działalności

gospodarczej, utrzymującymi się w całości z funduszy pozyskiwanych drogą dotacji i
darowizn, mogą również sprzedawać wytworzone towary i usługi a uzyskany dochód
przeznaczać na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.
Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym.
Osoby niepełnosprawne mają w warsztatach terapii zajęciowej status uczestnika, nie
pracownika. Uczestnicy warsztatu nie otrzymują wynagrodzenia. Uczestnik warsztatu,
który w ramach indywidualnego programu bierze udział w treningu ekonomicznym,
może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej
20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w
ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami
warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.
Okres uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej powinien wynosić trzy lata. Po tym
czasie ma następować weryfikacja osób niepełnosprawnych pod kątem ich możliwości
podjęcia pracy.
Zgodnie z przepisami, funkcjonująca w warsztatach rada programowa dokonuje
okresowej oraz – nie rzadziej, niż co 3 lata – kompleksowej oceny realizacji
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indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w
kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach
pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,
potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w
rehabilitacji i złe rokowania, co do możliwości osiągnięcia postępów
uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej
w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej
rehabilitacji w warsztacie,
przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
-

pozytywne rokowania, co do przyszłych postępów w rehabilitacji,
umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji
zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,

-

okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,

-

okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do
ośrodka wsparcia, o którym mowa wyżej.

Warsztaty terapii zajęciowej wydają się bardzo odpowiednie dla wielu osób z
autyzmem, niestety, ze względu na okresowy charakter tej placówki oraz z przyczyn
finansowych, liczba osób z autyzmem w WTZ jest bardzo mała.
Sposób finansowania
Koszty utworzenia i działalności oraz koszty wynikające ze zwiększenia liczby
uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub z
innych źródeł.
Środki PFRON przekazywane są za pośrednictwem powiatu właściwego ze względu na
lokalizację warsztatu, na podstawie umowy zawartej między powiatem a organizatorem
warsztatu.
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Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na
terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w
odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków
Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z
powiatem, na terenie którego działa warsztat.
Dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów uczestnictwa w warsztacie osób
niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do
zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów (np. domów pomocy
społecznej), jest obniżane w zależności od procentowego wskaźnika udziału tych osób w
ogólnej liczbie uczestników warsztatu określonego szczegółowo w przepisach.
Ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty działalności warsztatu, w
przypadku, gdy wskaźnik udziału osób przebywających w powołanych wyżej
jednostkach organizacyjnych wynosi 80% lub więcej. Koszty te nie ulegają natomiast
obniżeniu w przypadku, gdy powyższy wskaźnik udziału nie przekracza 30%. To
ograniczenie zmniejsza szansę na integrację społeczną osób mieszkających w domach
pomocy społecznej i działa na ich niekorzyść.
Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym
wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi
90% tych kosztów. Pozostałe środki pochodzić mogą z innych źródeł, m.in. budżetu
samorządu (co najmniej 10%), darowizn, dotacji.
Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów tworzenia warsztatu
terapii zajęciowej wynosi 70% tych kosztów.
Podana wyżej wysokość dofinansowania ze środków PFRON jest wysokością
maksymalną. W praktyce wysokość środków przekazywanych samorządom na
uczestników warsztatów wynika z przyjętego przez Fundusz algorytmu i jest stała
niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika, zatem nie zależy od
realnych kosztów działalności warsztatu.
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Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu
przekazywania

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, na podstawie zmiany
wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r.
zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom
wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1297) ustala dofinansowanie
na jednego uczestnika WTZ w wysokości 14 976 zł rocznie.
2. Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774 z późn.
zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w
sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. 242 poz. 1776).
Charakter działalności
Zakład aktywności zawodowej tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
przygotowania ich do życia w otwartym środowisku poprzez rehabilitację zawodową i
społeczną oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego
życia na miarę ich indywidualnych możliwości.
Zakład aktywności zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką
prowadzącą

zarówno

działalność

gospodarczą,

jak

i

działalność

obsługowo-

rehabilitacyjną. Zakłady aktywności zawodowej są jednostkami prowadzącymi
działalność zarobkową, ale korzystającymi z bardzo daleko idącej pomocy finansowej,
zarówno w formie bezpośredniego finansowania kosztów założenia i działalności
placówki, jak i szeregu zwolnień z obciążeń podatkowych i niepodatkowych.
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Zakład aktywności zawodowej może utworzyć powiat, gmina, stowarzyszenie, fundacja
lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Placówka może uzyskać status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli spełni szereg
określonych w przepisach wymogów, w tym jeżeli co najmniej 70% ogółu osób
zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne:
zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono
autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności nie może być jednak wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.
Osoby niepełnosprawne są w zakładach zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W
zakładach są również zatrudnione osoby zdrowe, które mają wspomóc i usprawnić
działalność usługową lub wytwórczą zakładu. Forma ZAZ wydaje się bardzo
odpowiednia dla osób z autyzmem, ale z przyczyn omówionych szczegółowo w Modelu
jest dla tych osób dotychczas praktycznie niedostępna.
Sposób finansowania
Pomoc dla zakładów aktywności zawodowej ma dwie formy:
przekazywanie środków finansowych na pokrycie szeregu szczegółowo
wymienionych w przepisach kategorii wydatków,
zwolnienie z określonych w przepisach podatków i opłat.
Dofinansowania dokonuje samorząd województwa ze środków PFRON na warunkach i
w wysokości określonych umową zawartą z organizatorem zakładów. Dofinansowane
mogą być jedynie koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej, wymienione w
przepisach Rozporządzenia.
Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działania zakładów
aktywności zawodowej wynosi 90% tych kosztów. Pozostałe koszty funkcjonowania
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pochodzić mogą z innych źródeł, w tym ze środków samorządu w wysokości co najmniej
10%. Koszty działalności gospodarczej finansowane są ze sprzedaży wytworzonych
towarów i usług.
Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów utworzenia zakładów
aktywności zawodowej wynosi 65% tych kosztów. Analogicznie jak przy WTZ, podana
wyżej wysokość dofinansowania ze środków PFRON jest wysokością maksymalną. W
praktyce wysokość środków przekazywanych samorządom na bieżącą działalność ZAZ
wynika z przyjętego przez Fundusz algorytmu na jednego niepełnosprawnego
pracownika i jest stała niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika,
zatem nie zależy od realnych kosztów działalności warsztatu. Obecnie, na podstawie
omówionych szczegółowo w Modelu przepisów, dofinansowanie na jednego
niepełnosprawnego pracownika zakładu aktywności zawodowej wynosi 18 500 zł
rocznie.
Co do charakteru działalności zakładów, należy podkreślić, że Komisja Europejska
Decyzją z 27 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia dla zakładów aktywności zawodowej
uznała, iż zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowej
nie stanowi rzeczywistej i prawdziwej działalności gospodarczej, ponieważ osoby
niepełnosprawne zatrudniane w tych zakładach nie są uznawane za „pracowników” w
rozumieniu prawa wspólnotowego. Mając powyższe na uwadze Komisja uznała, że
pomoc udzielana zakładom aktywności zawodowej nie stanowi pomocy publicznej.
3. Zakłady pracy chronionej (ZPCH)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774 z późn.
zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w
sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady
pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 70, poz. 603)
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w
sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2007r. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).
Charakter działalności
Zakłady

pracy

chronionej

są

przedsiębiorstwami

prowadzącymi

działalność

gospodarczą, zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, które to przedsiębiorstwa ze
względu na określony w ustawie odsetek zatrudnionych osób niepełnosprawnych
korzystają z szeregu ulg i form dofinansowania.
Pracodawca może uzyskać status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej,
jeżeli prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudnia
nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i spełnia
szereg wymogów określonych w ustawie, m.in. przez okres co najmniej 6 miesięcy
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie wynosi:
co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby
zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych
umysłowo

zaliczonych

do

znacznego

albo

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności.
Finansowanie
Wsparcie finansowe dla pracodawców mających status zakładu pracy chronionej
obejmuje:
przywileje finansowe przysługujące na zasadach ogólnych pracodawcom
zatrudniającym osoby niepełnosprawne,
zwolnienie z określonych ustawą podatków i opłat, przy czym dochód z tych
zwolnień musi być przeznaczany na cele określone w ustawie, związane z
rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
dodatkowe uprawnienia, przewidziane tylko dla zakładów pracy chronionej.
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W ogólnym systemie zatrudnienia wspieranego zakłady pracy chronionej wydają się być
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych fizycznie lub niepełnosprawnych umysłowo
w stopniu lekkim.
Przyjąć należy, że forma zakładów chronionych jest formą, w której mogą znaleźć
zatrudnienie nieliczne, wyjątkowo dobrze funkcjonujące osoby z autyzmem lub osoby z
zespołem Aspergera.
Obecnie jednak drastycznie spada liczba ZPCH w kraju. Przyczyną są zmiany w prawie,
na mocy których przywileje pracodawców mających status ZPCH nie odbiegają znacząco
od przywilejów innych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
natomiast ze statusu ZPCH wynika szereg dodatkowych obowiązków.
4. Spółdzielnie socjalne
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr
94, poz. 651 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188
poz. 1848).
Charakter działalności
Przedmiotem

działalności

spółdzielni

socjalnej

jest

prowadzenie

wspólnego

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, w celu zawodowej i społecznej
integracji, przez osoby należące do kategorii wymienionych w ustawie, w tym
długotrwale bezrobotne niepełnosprawne oraz osoby, o których mowa w ustawie o
zatrudnieniu socjalnym.
W spółdzielni socjalnej członkami lub innymi pracownikami mogą być także inne osoby,
jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których
nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni. Liczba tych ostatnich może wynosić
najwyżej 50% ogólnej liczby pracowników spółdzielni socjalnej.
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Sposób finansowania
Przepisy przewidują szereg możliwości wsparcia dla spółdzielni socjalnych:
możliwość uzyskania dotacji z powiatowego urzędu pracy dla bezrobotnego
rozpoczynającego działalność gospodarczą w wysokości 4-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia na jednego członka założyciela i 3-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni (nie dotyczy
osób pobierających rentę socjalną),
możliwość pozyskania środków na dofinansowania i pożyczki dla osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON,
zwolnienie z opłat sądowych przy wpisach do KRS,
zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych – w stosunku do kategorii osób
wymienionych w ustawie, zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o
pracę,
możliwość uczestniczenia w konkursie ofert na realizację zadań na rzecz
administracji publicznej,
Spółdzielniom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługują z tego tytułu
uprawnienia omówione szczegółowo w Modelu.
Spółdzielnie zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą uzyskać status zakładu pracy
chronionej. Spółdzielnie socjalne mogą oferować członkostwo lub zatrudnienie osobom
z zespołem Aspergera. W praktyce zarówno charakter tej instytucji, jak i skala wsparcia
finansowego nieprzekraczająca wsparcia na otwartym rynku pracy pozwala na
zatrudnianie osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jednak tylko przy spełnieniu
określonych warunków opisanych w Modelu.
5. Otwarty rynek pracy
W ramach otwartego rynku pracy rozróżnić można zarówno podmioty zaliczane do
przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacje pozarządowe czy spółki z o. o.
prowadzące działalność pożytku publicznego, jak i pozostałe podmioty, w tym
przedsiębiorców, urzędy.
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Wsparcie systemowe dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera na otwartym rynku
jest takie samo, natomiast inne mogą być motywy podejmowania decyzji o zatrudnieniu
tych osób, ponadto przedsiębiorcy społeczni mogą udzielać dodatkowego wsparcia
osobom z CZR dysponując doświadczoną kadrą lub realizując projekty na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774 z późn.
zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w
sprawie

zwrotu

dodatkowych

kosztów

związanych

z

zatrudnianiem

pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 109, poz. 913),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w
sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia
pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 57, poz. 472).
Charakter działalności
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy jest wspierane przez
państwo poprzez system ulg i dofinansowań oraz refundacji określonych kosztów
pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
Finansowanie
Wysokość pomocy dla pracodawców na zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest
uzależniona m.in. od stopnia i przyczyny niepełnosprawności pracowników.
Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do
wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w
ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez Fundusz.
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
przysługuje w kwocie:
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180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
40% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w
przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną,
całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym autyzm i zespół Aspergera, upośledzenie
umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych.
Kwota

miesięcznego

dofinansowania

nie

może

przekroczyć

90%

faktycznie

poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego
działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów.
Podkreślić należy, że miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy
zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości
co najmniej 6%.
Pracodawca, który na okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne
spełniające określone warunki może otrzymać, na swój wniosek, ze środków Funduszu
zwrot

dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z

zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w zakresie szeroko pojętego przystosowania stanowisk pracy dla
tych osób. Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
Bardzo istotny dla zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zapis ustawy dający
pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną możliwość otrzymania ze
środków

Funduszu

zwrotu

miesięcznych

kosztów

zatrudnienia

pracowników
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pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności
ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub
trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na
stanowisku pracy.
Ustawa stanowi, że wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia
i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi
niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego
w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi
niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby
godzin pracy pracownika w miesiącu.
Źródłem

finansowania

są

środki

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych. Szczegółowy system finansowania został uregulowany w
powołanej wyżej ustawie.
Wydaje się, że szereg osób z zespołem Aspergera mogłoby, przy odpowiednim wsparciu,
znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
6. Instytucje i usługi rynku pracy
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Charakter działalności
Powołana wyżej ustawa przewiduje system wsparcia dla osób w trudnej sytuacji na
rynku pracy. W tej sytuacji znajduje się szereg kategorii osób, w tym osoby
niepełnosprawne.
Osoby

niepełnosprawne

niepozostające

w

zatrudnieniu

mogą

być

osobami

bezrobotnymi, jeżeli spełniają wymogi określone w ustawie, w szczególności nie
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przysługuje im renta socjalna, lub osobami poszukującymi pracy, jeżeli są
zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
Instytucje rynku pracy
Do instytucji rynku pracy należą:
publiczne służby zatrudnienia,
Ochotnicze Hufce Pracy,
agencje zatrudnienia,
instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego,
instytucje partnerstwa lokalnego.
Dla rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób z autyzmem i innymi CZR istotne są
przede wszystkim:
publiczne służby zatrudnienia, które tworzą organy zatrudnienia wraz z
powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra
właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania
określone ustawą,
agencje zatrudnienia – podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy,
pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa
zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej,
instytucje szkoleniowe – publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na
podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną,
instytucje dialogu społecznego na rynku pracy, w szczególności organizacje
pozarządowe,
instytucje partnerstwa lokalnego, tj. grupy instytucji realizujących na podstawie
umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.
Zadania samorządów terytorialnych
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Zarówno w zadaniach samorządu województwa, jak i samorządu powiatu,
przewidzianych jest wiele zadań, w ramach których osoby z autyzmem i innymi CZR
mogłyby znaleźć wsparcie w rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu.
Samorząd województwa
Do zadań samorządu województwa należy w szczególności: inicjowanie i realizowanie
projektów pilotażowych, organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie
województwa.
W ramach wojewódzkich urzędów pracy funkcjonują centra informacji i planowania
kariery zawodowej będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, które w
szczególności:
wspomagają powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie
planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy,
prowadzą zajęcia aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy,
współdziałają z powiatowymi urzędami pracy w opracowywaniu i realizowaniu
indywidualnych planów działania,
udzielają informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez
urzędy pracy w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Samorząd powiatu
Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności:
udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy
poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową
oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego
dorosłych,
organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy,
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opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
realizowanie

projektów

w

zakresie

promocji

zatrudnienia,

w

tym

przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej

bezrobotnych,

wynikających

z

programów

operacyjnych

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Funduszu Pracy,
organizacja i realizowanie programów specjalnych,
inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
W ramach powiatowych urzędów pracy wyodrębnia się centra aktywizacji zawodowej,
będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi powiatowego urzędu pracy,
które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.
W ramach powiatowych urzędów pracy we współpracy z samorządem gminnym mogą
być tworzone i prowadzone lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne, które na
terenie gminy realizują w szczególności zadania w zakresie udzielania osobom
zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i zakresie udzielenia
pomocy określonej w ustawie oraz rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy.
Powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w
razie braku możliwości zapewnienia im odpowiedniej pracy, zajmują się m.in.:
świadczeniem usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
świadczeniem usługi pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
inicjowaniem,

organizacją

i

finansowaniem

szkoleń,

przygotowaniem

zawodowym dorosłych i staży oraz przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów,
inicjowaniem i dofinansowaniem tworzenia dodatkowych miejsc pracy,
inicjowaniem oraz finansowaniem w zakresie określonym w ustawie innych
instrumentów rynku pracy.
Usługi rynku pracy
Do usług rynku pracy należą:
pośrednictwo pracy,
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poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
organizacja szkoleń.
Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców
realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone
nieodpłatnie.
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polegają m.in. na udzielaniu
bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i
miejsca zatrudnienia, w szczególności na:
udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i
kształcenia,
udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających
wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym
badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające
wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku
szkolenia,
inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla
bezrobotnych i poszukujących pracy.
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w
formie porady indywidualnej.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu bezrobotnych i
poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu
zatrudnienia, w szczególności poprzez:
uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu
umiejętności pracy i samozatrudnienia.
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Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez powiatowe urzędy pracy
w ramach klubów pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery zawodowej
wojewódzkich urzędów pracy.
Szkolenia dla bezrobotnych
Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia dla bezrobotnych, w
celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających
szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Realizacja usług rynku pracy
Usługi rynku pracy są świadczone bezrobotnym i poszukującym pracy. Z części usług
rynku pracy mogą korzystać osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
Marszałek województwa lub starosta, w ramach środków określonych w budżecie
danego samorządu, mogą zlecić realizację usług rynku pracy:
jednostkom samorządu terytorialnego,
organizacjom pozarządowym statutowo zajmującym się problematyką rynku
pracy,
związkom zawodowym,
organizacjom pracodawców,
instytucjom szkoleniowym,
agencjom zatrudnienia,
centrom integracji społecznej.
Zlecanie wykonywania usług rynku pracy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert lub przez zakup tych usług na zasadach i w trybie określonych w
przepisach o zamówieniach publicznych.
Finansowanie
Do źródeł finansowania usług rynku pracy należą:
budżety samorządów,
Fundusz Pracy,
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Europejski Fundusz Społeczny.
Mimo wielu instrumentów służących promocji zatrudnienia są one, jak dotąd, zupełnie
nieprzydatne we wspieraniu aktywizacji zawodowej osób z autyzmem i innymi CZR.
Wydaje się, że instrumenty te zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym
skierowane są do osób zdolnych do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.
7. Centrum Integracji Społecznej (CIS)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr
122, poz. 1143 z późn. zm.).
Charakter działalności
CIS to jednostka organizacyjna realizująca reintegrację zawodową i społeczną,
nieposiadająca osobowości prawnej. CIS może prowadzić działalność wytwórczą,
handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. Działalność ta nie
stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.
Uczestnicy CIS nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy.
Podmiotami uprawnionymi do utworzenia CIS są wójt, burmistrz, prezydent miasta
(czyli administracja samorządowa na poziomie gminy) lub organizacja pozarządowa.
Uczestnikami mogą być osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym,
szczegółowo wymienione w dziale dotyczącym spółdzielni socjalnych, w tym osoby
niepełnosprawne, od 2007 roku również pobierające rentę socjalną.
Status Centrum nadaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej. Status Centrum
nadaje się na okres 5 lat. Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać
maksymalnie do 18 miesięcy.
Finansowanie
Finansowanie utworzenia oraz funkcjonowania CIS jest szczegółowo określone w
ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Finansowanie to jest uregulowane odmiennie w
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odniesieniu do CIS zakładanych i prowadzonych przez organy samorządu i odmiennie w
odniesieniu do CIS zakładanych i prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
Wysokość dotacji w przypadku CIS prowadzonych przez organizacje pozarządowe
ustala rada gminy.
Podkreślić należy, że dotacje na prowadzenie CIS odnoszą się bardziej do potrzeb osób
bezdomnych czy bezrobotnych, zatem są niewspółmierne do potrzeb osób z poważnymi
niepełnosprawnościami.
Centrum może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy i Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów specjalnych
zmierzających do reintegracji zawodowej i społecznej, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
CIS mogą być szansą dla osób z zespołem Aspergera albo jedyną szansą dla osób z
autyzmem w małych miejscowościach, gdzie w promieniu wielu kilometrów nie ma
żadnych placówek dla osób niepełnosprawnych, pod warunkiem uwzględnienia ich
potrzeb przy organizacji i finansowaniu tych placówek.
Wydaje się natomiast, że tworzenie CIS przez organizacje działające na rzecz osób z
autyzmem nie ma uzasadnienia, ze względu na okresowy charakter tej instytucji.
Podobną rolę mogą, przynajmniej teoretycznie, pełnić kluby integracji społecznej. Mogą
być one zakładane przez gminy lub organizacje pozarządowe prowadzące reintegrację
zawodową i społeczną.
W klubach integracji społecznej można organizować m.in. działania mające na celu
pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w
pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywanie usług na
podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.
Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym
z uczestników. Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być
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finansowana w szczególności ze środków z Unii Europejskiej oraz z dotacji
pochodzących z dochodów własnych gminy.
Ustawa przewiduje również zatrudnienie wspierane dla osób opuszczających CIS, ale
jest to instytucja przewidująca mniejsze wsparcie, niż na podstawie ustawy o
rehabilitacji, dlatego dla osób niepełnosprawnych ma drugorzędne znaczenie.
8. Placówki wspomagające proces zdobywania kompetencji pracowniczych w
systemie oświaty
8.1 Kształcenie ustawiczne
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2003 r. w
sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek
kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w
tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z
2003 r. Nr 132, poz. 1225).
Charakter działalności
Przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a
także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.
Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w następujących placówkach i
ośrodkach:
szkołach dla dorosłych,
placówkach kształcenia ustawicznego,
placówkach kształcenia praktycznego,
ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
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Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w trybie stacjonarnym, zaocznym i na
odległość. Placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania
określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.
Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.
Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w
drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół
powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka w
zakresie określonym w Ustawie.
Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które:
zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne,
zatrudniają wykwalifikowaną kadrę,
opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego,
placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych,
szkolnych gospodarstwach pomocniczych, u pracodawców, a także w indywidualnych
gospodarstwach rolnych.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa wyżej na
podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna
określać w szczególności sposób ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki
zawodu.
Uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach
kształcenia:
kurs,
kurs zawodowy,
seminarium,
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praktyka zawodowa.
Kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin
zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy
ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem
nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.
Kurs zawodowy jest kursem, którego program nauczania obejmuje usystematyzowane
treści nauczania wybrane z programu nauczania dla zawodu, dopuszczonego do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wyniki kursów
zawodowych są zaliczane osobom biorącym w nich udział przy podejmowaniu nauki w
szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe.
Seminarium jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5
godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie
wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym
przez organizatora kształcenia.
Praktyka zawodowa jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania uzależnionym
od złożoności umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, nie
krótszym jednak niż 80 godzin zajęć, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub
uzupełnienie praktycznych umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy i
doświadczenia zawodowego uczestników.
Finansowanie
Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego mogą prowadzić kształcenie
odpłatnie lub nieodpłatnie.
Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że placówki publiczne zakładane i prowadzone
przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami lub zakładami
budżetowymi. Taka placówka publiczna pokrywa koszty swojej działalności z
przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki na zadania
oświatowe. Placówki publiczne, takie jak placówki kształcenia ustawicznego, placówki
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kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, mogą otrzymywać dotacje z budżetu
powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu.
Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną, inną niż jednostka
samorządu terytorialnego, lub osobę fizyczną jest możliwe i wymaga zezwolenia
właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest
prowadzenie szkół i placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą otrzymywać dotacje z
budżetu powiatu na zasadach określonych przez organ stanowiący określonej jednostki
samorządu terytorialnego.
8.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 10. Nr
228, poz. 1488).
Charakter działalności
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są placówkami funkcjonującymi w systemie
oświaty. Poradnie mają szeroki katalog działań. Mogą:
udzielać dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kształcenia, zawodu i
planowanej kariery zawodowej,
udzielać pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu
potencjalnych możliwości i zdolności uczniów,
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udzielać pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Poradnie mogą realizować swoje zadania w szczególności przez diagnozę, konsultacje,
terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, działalność informacyjną.
Finansowanie
Placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu
terytorialnego są jednostkami lub zakładami budżetowymi. Taka placówka pokrywa
koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w
budżecie tej jednostki na zadania oświatowe.
Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że poradnie publiczne prowadzone przez osoby
prawne i fizyczne, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na
zasadach ustalonych przez radę powiatu. Niepubliczne poradnie mogą otrzymywać
dotacje z budżetu powiatu na zasadach określonych przez organ stanowiący określonej
jednostki samorządu terytorialnego.
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ZAŁĄCZNIK 3
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH

I.

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (przystąpienie do Projektu)

W związku z przystąpieniem do Projektu37...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
realizowanego w ramach38................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest39...................................................
........................................................................................................................................................................;
2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
realizacji Projektu …….……………………………..................................................................................
.........................................................., ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości
w ramach ..................................................................................................................................................;
3) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w
celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu ……………………………….................................

Nazwa projektu
np. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
39
np. Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
37
38
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.........................................................., ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości
w ramach ………………………………………………………………………….…………………….............;
4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
__________________________________________________________________

____________________________________

miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie40

podpis rodzica/opiekuna

W przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie jest ubezwłasnowolniona lub nie ukończyła 18 r. ż.
oświadczenie podpisuje jej rodzic/opiekun.
40
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II.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku (materiały audiowizualne)

1. Ja niżej podpisany/a, niniejszym udzielam (nazwa i adres siedziby instytucji)
.........................................................................................................................................................................
........................................................... zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem ...................................................................................... prawa do wykorzystania
nieodpłatnie zdjęć z moim wizerunkiem.

……………………………………………………………………………………….....
(imię i nazwisko)

2. Zgoda

obejmuje

wykorzystanie,

utrwalenie

i

powielanie

materiałów

audiowizualnych (zdjęć, nagrań audio, filmów itd.) za pośrednictwem dowolnego
medium, w szczególności publikacji na stronach internetowych w celu promocji
działań statutowych (nazwa instytucji)...............................................................................................
3. Zastrzegam

sobie

prawo

do

akceptowania

moich

zdjęć,

przed

ich

wykorzystaniem przez (nazwa instytucji).……………………………………………………………….

_________________________________________________

____________________________________

miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie41

podpis rodzica/opiekuna

W przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie jest ubezwłasnowolniona lub nie ukończyła 18 r. ż.
oświadczenie podpisuje jej rodzic/opiekun.
41
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III.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku (film)

Ja niżej podpisany/a, niniejszym udzielam (nazwa i adres siedziby instytucji)……………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zarejestrowanej

w

Krajowym

Rejestrze

Sądowym

pod

numerem

………………………..................................... prawa do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć
filmowych z moim wizerunkiem, powstałych w trakcie realizacji filmu dokumentalnoinstruktażowego pod roboczym tytułem…………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie materiałów filmowych.

……………………………………………………………………………………….....
(imię i nazwisko)

__________________________________________________________________

____________________________________

miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie42

podpis rodzica/opiekuna

W przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie jest ubezwłasnowolniona lub nie ukończyła 18 r. ż.
oświadczenie podpisuje jej rodzic/opiekun.
42
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IV.

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (organizacja stażu)

……………………………………………………….
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (nazwa i adres siedziby instytucji)…………………………………
........................................................................................................................................................................................
moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach oraz
materiałach przekazywanych przez (nazwa instytucji)………………………………………………………………….
………………………………. dla celów organizacji indywidualnych zajęć praktycznych
zwanych stażem oraz pozostawienie mojej dokumentacji w bazie rekrutacyjnej dla
potrzeb rekrutacji do pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawie do
ich poprawiania.

__________________________________________________________________

____________________________________

miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie43

podpis rodzica/opiekuna

W przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie jest ubezwłasnowolniona lub nie ukończyła 18 r. ż.
oświadczenie podpisuje jej rodzic/opiekun.
43
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V.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
na staż

……………………………………………………….
imię i nazwisko

Oświadczam, że wyrażam zgodę na to, by (nazwa i adres siedziby instytucji) ………………………………
........................................................................................................................................................................................

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ...……........................................
przetwarzała i udostępniała potencjalnym pracodawcom moje dane osobowe uzyskane
w procesie rekrutacji do odbycia indywidualnych zajęć praktycznych zwanych stażem,
zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich
danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania.

__________________________________________________________________

____________________________________

miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie44

podpis rodzica/opiekuna

W przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie jest ubezwłasnowolniona lub nie ukończyła 18 r. ż.
oświadczenie podpisuje jej rodzic/opiekun.
44
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ZAŁĄCZNIK 4
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DLA WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM LUB
ZESPOŁEM ASPERGERA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
1

Imię (imiona):

2

Nazwisko:

3

Imiona rodziców:

4

Data urodzenia:

5

Wiek:

6

Płeć:

7

Seria i nr dowodu osobistego:

8

Nr PESEL:

9

Województwo:

10

Kod:

11

Miejscowość:

12

Obszar:

13

Ulica:

14

Nr domu:

15

Nr lokalu:

16

Gmina:

17

Powiat:

18

Dzielnica (jeśli dotyczy):

19

Telefon stacjonarny kandydata:

20

Telefon komórkowy kandydata:

21

Adres e-mail kandydata:

Kobieta

Mężczyzna

Wiejski

Miejski

Dane formalne
22

Jaka diagnozę posiada kandydat? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Autyzm dziecięcy
Zespół Aspergera
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23

24

Całościowe Zaburzenia Rozwojowe
Autyzm atypowy
Inne. Jakie? ....................................................................................
Czy kandydat posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Proszę zaznaczyć jedną
odpowiedź.
Tak Proszę przejść do pytania 24.
Nie Proszę przejść do pytania 25.
Jaki jest orzeczony stopień niepełnosprawności? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
i wpisać symbol przyczyny niepełnosprawności (01-U, 02-P, 06-E, 10-N, inne).
Znaczny ………………………………………………………………..
Umiarkowany ………………………………………………………..
Lekki ……………………………………………………………………

Przebieg edukacji
25

Czy kandydat zakończył edukację? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak
Nie
26
Aktualne miejsce edukacji:
…………………………………………………………………………………..
27
Liczba godzin zajęć w ciągu tygodnia w placówce edukacyjnej, do której obecnie uczęszcza
kandydat:
………………………………………………………………………………….
28
Jakie jest wykształcenie kandydata? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Niepełne podstawowe

Podstawowe (8 klas)
Podstawowe (6 klas)
Podstawowe (szkoła specjalna)
Gimnazjalne
Gimnazjalne (szkoła specjalna)
Zasadnicze zawodowe
Zasadnicze zawodowe (szkoła specjalna)
Średnie – liceum ogólnokształcące/profilowane (matura)
Średnie – liceum ogólnokształcące/profilowane (bez matury)
Średnie – liceum ogólnokształcące/profilowane (szkoła specjalna)
Średnie – technikum
Średnie – technikum (szkoła specjalna)
Policealne
Wyższe – Licencjat
Wyższe – Magisterskie
29
Proszę wymienić w porządku chronologicznym szkoły, do jakich uczęszczał/uczęszcza kandydat
oraz dopisać typ placówki. Jeżeli kandydat zmieniał placówki edukacyjne, proszę wymienić
wszystkie, do których uczęszczał.
Rodzaj szkoły (np. podstawowa,
Typ placówki (np. szkoła specjalna, integracyjna,
gimnazjum, zawodowa, liceum, ośrodek
masowa) i tryb nauczania (indywidualne w domu,
szkolno-wychowawczy, ośrodek szkolnoindywidualne na terenie szkoły, z całą klasą, inne)
terapeutyczny, szkoła policealna, wyższa)
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Formy aktywności po zakończeniu edukacji
30

31

Z jakich form aktywności korzystał kandydat po zakończeniu edukacji? Można zaznaczyć więcej niż
1 odpowiedź.
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
Praca zawodowa
Przebywa w domu
Inne. Jakie? .......................................................................................................................
Proszę wymienić pozostałe kursy, szkolenia, w których brał lub bierze udział kandydat, np. kursy
zawodowe, kurs prawa jazdy:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

32

Proszę opisać historię zatrudnienia kandydata. Pytanie dotyczy kandydatów, którzy pracowali
zawodowo oraz tych, którzy bezskutecznie próbowali podjąć pracę.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

33

W jakich zajęciach dodatkowych bierze udział kandydat? Proszę zaznaczyć i krótko opisać, jakiego
rodzaju są to zajęcia i jak często kandydat bierze w nich udział.
Rodzaj zajęć

Opis zajęć

Częstotliwość udziału
w zajęciach (proszę podać
liczbę godzin zajęć w
tygodniu)

Terapia
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Edukacja

Formy spędzania czasu
wolnego (np. sport, kultura)

Inne. Jakie?

Umiejętności i zainteresowania
34

Jakie są zainteresowania kandydata?

35

Jakie są umiejętności kandydata związane z pracą przy komputerze?

Bardzo dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza.
Prosimy o przyniesienie go na kolejne spotkanie z terapeutą wraz z kserokopiami następujących
dokumentów:
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
diagnozy,
opinie psychologiczne, pedagogiczne, lekarskie.
Wyrażam zgodę na kontakt z rodzicami/opiekunami
Tak
Nie
Telefon stacjonarny rodzica/opiekuna:

Telefon komórkowy rodzica/opiekuna:

Adres e-mail rodzica/opiekuna:
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ZAŁĄCZNIK 5
WYWIAD REKRUTACYJNY Z KANDYDATEM

WYWIAD REKRUTACYJNY Z KANDYDATEM
SKIEROWANY DO WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM
ASPERGERA
1.

Numer wywiadu:

2.

Imię i nazwisko kandydata:

3.

Diagnoza:

4.
5.

Czy kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności?
Tak
Nie
Stopień niepełnosprawności:

6.

Jakie wykształcenie posiada kandydat?

7.

Czy kandydat jest zatrudniony? Jeśli tak, to jaki wykonuje zawód?

8.

Czy jest to praca satysfakcjonująca dla kandydata? Czy kandydat myśli o jej zmianie?

Poznanie siebie
9.

Jakie są zainteresowania kandydata?

10.

Jakie są umiejętności kandydata związane z pracą przy komputerze?

11.

Czy kandydat chciałby rozwijać swoje umiejętności związane z pracą przy komputerze?

12.

Jakie są możliwości, umiejętności i predyspozycje kandydata w kontekście zawodu, jaki
mógłby/chciałby wykonywać? (W przypadku osób zatrudnionych i niezamierzających
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zmieniać pracy, pytanie dotyczy obecnie wykonywanego zajęcia).
13.

Czy kandydat uczestniczył kiedykolwiek w pomiarze poziomu kompetencji?

14.

Czy kandydat zauważa u siebie ograniczenia wynikające z zespołu Aspergera, które
mogłyby mieć lub – w przypadku osób zatrudnionych – mają znaczenie podczas jego
zatrudnienia? Jakie to ograniczenia?

15.

Czy kandydat zastanawiał się nad zawodami, w których mógłby wykorzystać swoje
umiejętności i predyspozycje i w których wykonywaniu nie przeszkadzałyby ograniczenia
wynikające z zespołu Aspergera? Jakie to zawody?

16.

Czy kandydat był w przeszłości zatrudniony? (Jeśli tak, należy go poprosić o krótkie
przedstawienie historii zatrudnienia. Należy również dopytać o ewentualną utratę pracy i jej
powody).

17.

Czy kandydat jest gotowy do podjęcia pracy? Jeśli tak, to ile godzin dziennie/tygodniowo
mógłby pracować, jaki rodzaj pracy chciałby wykonywać, etc.?

18.

Co motywuje kandydata do podjęcia zatrudnienia? (W przypadku osób aktywnych
zawodowo należy zapytać, co motywuje ich do wykonywania danej pracy).

19.

Czy kandydat robił rozeznanie w ofertach pracy?

20.

Czy robiąc rozeznanie w ofertach pracy, kandydat brał pod uwagę swoje predyspozycje,
umiejętności, osobowość, temperament, etc. w kontekście dopasowania do siebie odpowiedniego
zawodu?

Zatrudnienie
21.

Czym charakteryzowałoby się idealne dla kandydata miejsce pracy?

22.

Co preferuje kandydat?
Narzuconą strukturę dnia pracy i należących do niego obowiązków oraz jasne i
szczegółowe polecenia i instrukcje
Większy stopień samodzielności

23.

Jaki sposób komunikowania się preferuje kandydat w miejscu pracy: ustny czy pisemny,
np. za pomocą poczty elektronicznej?

24.

Jak kandydat odnajduje się w kontaktach międzyludzkich? Czy uważa, że może mieć
problemy w tej sferze? Jeśli tak, to jakiego rodzaju są to problemy i jak, jego zdaniem,
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można je rozwiązać?

25.

Czy kandydat jest gotowy, aby mówić pracodawcy o swoich potrzebach? Czy wolałby o
nich mówić, czy raczej je ukrywać?

26.

Czy kandydat jest gotowy, aby prosić o informację zwrotną nt. swojej pracy? Czy uważa, że
ta informacja byłaby mu potrzebna?

27.

Jakie czynniki mogłyby przeszkadzać kandydatowi w wykonywaniu pracy? W jaki sposób
można by było je niwelować?

28.

Czy kandydat potrzebuje wsparcia w miejscu pracy, które pomogłoby mu wykorzystywać
jego możliwości i niwelować trudności? Jeśli tak, to jakiego rodzaju byłoby to wsparcie?

29.

Czy kandydat spotkał się z sytuacjami trudnymi w miejscu pracy (innymi, niż te, które
zostały już omówione)?

30.

Czego dotyczyły te sytuacje? Jak kandydat sobie w nich poradził? Czy czegoś mu
brakowało do pozytywnego rozwiązania tych trudności? Jakiego wsparcia potrzebował
kandydat w ich rozwiązaniu? Co ułatwiłoby kandydatowi funkcjonowanie w miejscu
zatrudnienia? (W przypadku osób, które nigdy nie były zatrudnione, należy zapytać o
sytuacje hipotetyczne).

31.

Co kandydat myśli o wsparciu asystenta dla osoby z ZA w pierwszym okresie
zatrudnienia? Czy taka osoba wspierająca mogłaby być dla kandydata przydatna? Jeśli tak,
to w czym mogłaby pomóc? Jaką, zdaniem kandydata, opinię nt. obecności asystenta
mógłby mieć pracodawca?

32.

Co według kandydata należałoby zrobić dla stworzenia przyjaznego miejsca pracy, biorąc
pod uwagę relacje ze współpracownikami? (Np. powiedzenie o ZA lub ukrywanie tego faktu,
szkolenie dla zespołu nt. ZA, etc.).

33.

Kiedy według kandydata najlepiej jest poinformować pracodawcę o trudnościach
wynikających ze specyfiki ZA?

Pytania do osób pracujących (obecnie lub w przeszłości)
34.

Czy kandydat poinformował swojego pracodawcę o ZA? Jeśli tak, to kiedy: na etapie
rekrutacji czy już po rozpoczęciu zatrudnienia? Po jakim czasie od momentu jego
rozpoczęcia?
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35.

Jakie były tego konsekwencje (reakcja pracodawcy, skutki – dostosowanie miejsca pracy,
zaoferowanie wsparcia czy może wprost przeciwnie)?

Szkolenia
36.

Czy szkolenia z zakresu IT i prac biurowych, oferowane w ramach Programu, byłyby
kandydatowi potrzebne?

37.

Jakie tematy z zakresu IT interesują kandydata? Jakie treści powinno zawierać szkolenie,
aby było jak najbardziej przydatne?

38.

Czy kandydat ma jakieś szczególne preferencje dotyczące materiałów szkoleniowych,
warunków podczas szkolenia i/lub komputera służącego nauce?

39.

Czym powinien charakteryzować się trener, aby szkolenie przyniosło jak najlepsze
rezultaty?

Wsparcie psychologa/terapeuty
40.

Czy kandydat potrzebowałby wsparcia psychologa/terapeuty przed rozpoczęciem
poszukiwania pracy, w trakcie jej poszukiwania oraz w momencie jej podjęcia? Jeśli nie, to
dlaczego?

41.

Jeśli tak, to czym powinno się charakteryzować to wsparcie na poszczególnych etapach?

Staże
42.

Czy kandydat chciałby uczestniczyć w stażu pozwalającym na zdobycie doświadczenia w
danym zawodzie? (Należy przyjrzeć się różnicom w odpowiedziach, w zależności od
doświadczenia zawodowego kandydatów).

43.

Jaka firma/instytucja interesowałaby kandydata w kontekście podjęcia stażu?

44.

Czym ten staż powinien się charakteryzować? (Należy zapytać o preferowany zawód oraz
liczbę godzin pracy dziennie i tygodniowo).

45.

Czy kandydat chciałby wziąć udział w Programie? (Należy podkreślić, że uczestnicy
Programu zostaną wyłonieni w drodze rekrutacji i zgłoszenie do udziału w Programie nie
jest równoznaczne z przyjęciem do niego).
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46.

Inne ważne informacje na temat kandydata, mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie
w Programie.

242

ZAŁĄCZNIK 6
WYWIAD Z OPIEKUNEM KANDYDATA

WYWIAD Z OPIEKUNEM KANDYDATA
1.

Imię i nazwisko:

2.

Data:
Dane formalne

3.

Jaka diagnozę posiada kandydat?
Autyzm dziecięcy
Zespół Aspergera
Całościowe Zaburzenia Rozwojowe
Autyzm atypowy
Inne. (Jakie?) .........................................

4.

Czy kandydat posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Proszę zaznaczyć jedną
odpowiedź.
Tak (Proszę przejść do pytania 5).
Nie (Proszę przejść do pytania 7).

5.

Jaki jest orzeczony stopień niepełnosprawności? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź i
wpisać symbol przyczyny niepełnosprawności (01-U, 02-P, 06-E, 10-N, inne).
Znaczny ………………………………..
Umiarkowany ……………………….
Lekki …………………………………….

6.

Kto wydał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Lekarz orzecznik ZUS

7.

Czy kandydat jest ubezwłasnowolniony? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Całkowicie (Proszę przejść do pytania 8).
Częściowo (Proszę przejść do pytania 8).
Żadne z powyższych (Proszę przejść do pytania 9).

8.

Kto jest opiekunem prawnym kandydata? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
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Jeden rodzic
Obydwoje rodzice
Inna osoba
9.

Proszę zaznaczyć na jakie zajęcia pozalekcyjne uczęszcza/uczęszczał kandydat w
placówkach edukacyjnych. Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.
Przysposobienie do pracy
(Proszę krótko opisać te zajęcia): ............................................................................................................
Kształcenie umiejętności społecznych (np. przestrzeganie reguł i zasad, umiejętności
społeczne, samokontrola, porozumiewanie się)
Uczenie samodzielności (np. czynności dnia codziennego, przygotowanie posiłków,
samoobsługa, korzystanie z komunikacji publicznej)
Zajęcia sportowo-ruchowe
Zajęcia artystyczne

10.

Czy kandydat chętnie uczęszcza/uczęszczał do placówek edukacyjnych? Proszę zaznaczyć
jedną odpowiedź.
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

11.

Czy w trakcie procesu edukacji kandydata zdarzały się trudne lub konfliktowe sytuacje w
relacjach z rówieśnikami (np. wyśmiewanie, szykanowanie, agresja)? Proszę zaznaczyć
jedną odpowiedź.
Tak
Nie
Jeśli tak, proszę opisać te sytuacje:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

12.

Czy nauczyciele/wychowawcy kandydata skarżyli się na jego zachowanie? Proszę
zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak
Nie
Jeśli tak, proszę opisać w jakich sytuacjach:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

13.

Czy kandydat miał przeprowadzone badania psychologiczne?
Iloraz inteligencji skala WISC-R – wynik ………………………………
Iloraz inteligencji skala WAIS-R – wynik……………………………....
Iloraz inteligencji skala Ravena – wynik…………………………….....
Inne. (Jakie?) ......................................................................................................
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Stan zdrowia kandydata
14.

Na jakie problemy zdrowotne cierpi kandydat?
Niepełnosprawności sprzężone
(Jakie?) …………………………………………………………………………………….
Wady słuchu
Wady wzroku
Wady narządów ruchu
Padaczka
Choroby psychiczne
Alergie lub nietolerancje pokarmowe
Inne. (Jakie?) .........................................................................................................

15.

Czy kandydat przebywał w szpitalu?
Tak
Nie

16.

Ile razy i z jakiego powodu kandydat przebywał w szpitalu?

Informacje o rodzinie
17.

Jaka jest struktura najbliższej rodziny? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Rodzina pełna
Rodzina rozwiedziona
Związek nieformalny
Samotny rodzic

18.

Ile dzieci pozostaje na utrzymaniu rodziców kandydata?

19.

Jaka jest sytuacja mieszkaniowa najbliższej rodziny kandydata? Proszę zaznaczyć jedną
odpowiedź.
Mieszkanie w bloku
Dom jednorodzinny
Inne. (Jakie?) ………………………………………………………………………..

20.

Czy mieszkanie jest dostosowane do potrzeb kandydata?
Tak
Nie
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21.

Jeśli nie, proszę napisać dlaczego:
………………………………………………………………………………………………….
Jakie jest aktualne źródło utrzymania kandydata?
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Renta socjalna
Zasiłek z pomocy społecznej
Pomoc rodziny
Zarobki współmałżonka
Oszczędności
Inne. (Jakie?) ………………………………………………………………………..

22.

Jaki jest status kandydata w urzędzie pracy? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Niezarejestrowany
Bezrobotny z prawem do zasiłku
Bezrobotny bez prawa do zasiłku
Poszukujący pracy

23.

Proszę podać, przez ile miesięcy w ciągu ostatniego roku kandydat pobierał zasiłek dla
bezrobotnych? (Jeśli dotyczy).

Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
24.

Czy kandydat korzysta ze świadczeń pomocy społecznej? Proszę wybrać świadczenia, z
których korzysta kandydat. Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.
Zasiłek stały
Zasiłek celowy
Zasiłek okresowy
Specjalistyczne usługi opiekuńcze:
bezpłatnie
za dodatkową opłatą
(Ile godzin w tygodniu?) ………………………………………………………………
Wsparcie ze strony pracownika socjalnego
Zasiłek pielęgnacyjny

25.

Czy kandydat otrzymuje rentę socjalną?
Tak
Nie

26.

Czy członkowie najbliższej rodziny kandydata korzystają ze świadczeń pomocy
społecznej? Proszę zaznaczyć świadczenia, z których korzysta rodzina kandydata. Można
zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.
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Zasiłek celowy
Zasiłek okresowy
Wsparcie ze strony pracownika socjalnego
Praca socjalna
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Świadczenie pielęgnacyjne
Renta socjalna
27.

Inne ważne informacje na temat kandydata lub jego rodziny, mogące mieć wpływ na
funkcjonowanie kandydata w Programie.
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ZAŁĄCZNIK 7
TEST POZIOMUJĄCY UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWE

Imię i nazwisko:
Data:
ETAP 1: TEST POZIOMUJĄCY
Instrukcja:
Test należy rozwiązywać na komputerze. Odpowiedz na pytania testowe stawiając znak
X przy poprawnych odpowiedziach. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania
zapisz test na pulpicie pod nazwą: imię nazwisko_test poziomujący (w miejsce wyrazów
„imię nazwisko” należy wstawić imię i nazwisko osoby rozwiązującej test).
1. Kombinacja klawiszy CTRL+A służy do:
a) przełączania trybu pisania małych liter na duże
b) wklejania zaznaczonego tekstu
c) zaznaczania całości tekstu w dokumencie
2. Popularny edytor tekstu to:
a) Excel
b) Word
c) PowerPoint
3. Formatowanie dysku służy:
a) jego przygotowaniu do pracy
b)
c)
4. Infekcja wirusem możliwa jest przez:
a) monitor
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b) skaner
c) pendrive
5.

:
a)
b)

przerwy

c)
6.

:
a) zip
b) doc
c) xls

7.

:
a) laserowa
b) igłowa
c) atramentowa

8. Urządzenie peryferyjne to:
a) drukarka
b) RAM
c) ROM
9. Oprogramowanie użytkowe to:
a) edytor tekstu
b) plik z tekstem
c) strona WWW
10.

:
a) dwa komputery
b) komputery wymieniające między sobą dane
c) komputery w jednym budynku
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11. Na bezpieczną pracę z komputerem wpływa:
a) miękki fotel
b) monitor o niskim promieniowaniu
c)
12. Celem zakładania hasła jest:
a) pozwolenie korzystania wielu użytkownikom
b) utrudnienie pracy
c) ochrona przed dostępem
13. Prawo autorskie zabrania używania oprogramowania:
a) shareware
b) freeware
c) bez licencji
14.

:
a) DPI
b) USB
c) IP

15.

:
a) LAN
b) Irda
c) WiFi

16.

:
a) Intranet
b) Extranet
c) Internet

17. Urządzenie podtrzymujące zasilanie komputera to:
a) UPS
b) USB
250

c) UMTS
18.

?
a) Tylko do publikacji stron WWW
b) Do przygotowywania prezentacji multimedialnych
c)

19.

?
a) Proste i szybkie tworzenie tabel
b) Funkcje matematyczne, statystyczne i finansowe oraz wizualizacja danych
c)

tekstowych z obliczeniami

20. Kombinacja klawiszy CTRL+S powoduje:
a) zapisanie aktualnie otwartego dokumentu
b) uruchomienie okna wyszukiwania
c) w

-mail

21. Kombinacja klawiszy CTRL+Z powoduje:
a) zamknięcie okna otwartego programu
b) zapisanie dokonanych zmian
c) cofnięcie ostatnio dokonywanej modyfikacji w aktualnie otwartym dokumencie
22. Kombinacja klawiszy CTRL+C i CTRL+V powoduje:
a) w
b) cofnięcie dokonanych zmian i zapisanie dokumentu
c) skopiowanie
23. Przeglądarka internetowa umożliwia:
a) p

(stron WWW)

b) p
c) przeglądanie tylko
24. Pulpit w systemie Windows jest:
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a) m
b) miejscem zawierającym wszystkie ustawienia systemu Windows
c) podstawowym obszarem roboczym dostępnym po uruchomieniu komputera
25. Folder w systemie Windows jest:
a) p
b) k
c) ikoną na pulpicie
26. Schowek systemu Windows to:
a) c

a do zapisywania danych wskazanych przez

użytkownika
b) f
c) podręczne miejsce umożliwiające przechowywanie tylko prywatnych danych
27. Technologia drag&drop umożliwia:
a) p
b) przenoszenie i upuszcz
folderami tylko przy wykorzystaniu klawiatury
c) p
folderami
28. Czy możliwa jest zmiana nazwy pliku?
a) Tak, w menu podręcznym jest
b)
c)
29.

. Jaka metoda jest najbardziej
skuteczna?
a) Przyciskamy Delete
b)
c) Przyciskamy Shift + Delete
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30.
komputerze?
a) Nazwisko lub nazwa, hasło, adres
b) Adres lub nazwa, pop3, smtp
c) Adres, pop3, smtp, hasło
31.

FTP?
a) Fast Transfer Provision (zapewnienie szybkiej transmisji)
b)

)

c)

)

32.

?
a) Nie, akapit jako
b) Tak
c) Tak, ale pogrubienie wyrazu spowoduje pogrubienie całego akapitu

33.

:
a) p
b) p
c) p

+ Enter
+ Enter
+ Enter

34.

, by były to
granatowe liczby rzymskie?
a)
b)

, ale tylko czarne

c) Tak
35.
zł1344,00?
a) Nie da się tak
b)
c)

1344,00
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36. Czy jest możliwe umieszczenie logo firmy
jednoznacznie miejscu każdego slajdu prezentacji?
a) Nie, elementy graficzne wprowadza się do pokazu jeden raz w całej prezentacji
b)
c) Tak, metodą Wklej należ

37.

?
a) Nie, każdy slajd formatuje się niezależnie
b)

prezentacji

c)
jednakowe dla całej prezentacji
38.
w celu przeniesienia i przeskalowania?
a) Nie, każdy z
b)
formatowanie
c)

, po
pogrupowaniu obiekty te traktowane są jako c

ETAP 2: ĆWICZENIA DO TESTU
Instrukcja:
Otwórz dokument „Ćwiczenia do testu” znajdujący się na pulpicie. Wykonaj ćwiczenia
zgodnie z podaną instrukcją. Ćwiczenia odnoszą się do przykładów zawartych w
Arkuszach ćwiczeń 1-3, zamieszczonych poniżej. Gdy skończysz, zachowaj dokumenty
ćwiczeniowe na pulpicie.
ĆWICZENIE 1. Utwórz plik w programie MS Word o nazwie Cwiczenie1.doc, zapisz go na
pulpicie, a następnie zmień nazwę na Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO).doc.
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ĆWICZENIE 2. Otwórz utworzony plik Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO).doc, korzystając z
funkcji Zapisz jako, zapisz go na pulpicie jako Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)1.doc,
następnie usuń plik Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO).doc.
ĆWICZENIE 3. Otwórz utworzony plik Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)1.doc i wpisz w
nim tekst z Arkusza ćwiczeń 1.
ĆWICZENIE 4. Otwórz utworzony plik Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)1.doc i pogrub w
tekście słowo SYNAPSIS.
ĆWICZENIE 5. Otwórz utworzony plik Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)1.doc i dokonaj
takiego formatowania, aby powstał nowy akapit rozpoczynający się od słów: Brakowało
specjalistycznych placówek…
ĆWICZENIE 6. Otwórz utworzony plik Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)1.doc i wstaw
numer strony, tak aby kolejno tworzone stony posiadały następujące po sobie numery.
ĆWICZENIE 7. Otwórz utworzony plik Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)1.doc, zwiększ
czcionkę o jeden rozmiar i zmień ją na kursywę.
ĆWICZENIE 8. Utwórz plik w programie MS Excel, nazwij go Cwiczenie(TWOJE
NAZWISKO)2.xls. Następnie w arkuszu1 wpisz etykiety i dane, tak jak w przykładzie
zamieszczonym w Arkuszu ćwiczeń 2 oraz dokonaj niezbędnego formatowania komórki.
Gdy skończysz, dokonaj formatowania komórki B2 w arkuszu2, tak aby podana wartość
była wyświetlana w postaci zł1344,00.
ĆWICZENIE 9. Wstaw odpowiednią formułę w komórce E5, tak aby była tam pokazana
suma produktów sprzedanych w kwietniu.
ĆWICZENIE 10. Wstaw odpowiednią formułę w komórce F3, tak aby była tam pokazana
średnia sprzedaży soków od stycznia do kwietnia.

255

ĆWICZENIE 11. W tekście w pliku Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)1.doc wstaw logo
Fundacji SYNAPSIS, tak jak w przykładzie zamieszczonym w Arkuszu ćwiczeń 1. Aby
wykonać to zadanie, konieczne jest skopiowanie logo SYNAPSIS ze strony internetowej
Fundacji.
ĆWICZENIE 12. Utwórz plik Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)3.ppt, wstaw logo Fundacji
SYNAPSIS oraz baner, tak jak w przykładzie zamieszczonym w Arkuszu ćwiczeń 3.
Brakujące elementy graficzne pobierz ze strony internetowej Fundacji.
ĆWICZENIE 13. W pliku Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)3.ppt wstaw nowy slajd,
następnie zgrupuj obrazy na slajdzie 2 i wstaw je na nowo wstawionym slajdzie 3.
ĆWICZENIE 14. W pliku Cwiczenie(TWOJE NAZWISKO)3.ppt, wstaw logo SYNAPSIS we
wzorcu slajdu, tak aby automatycznie pokazywało się na każdym nowo wstawianym
slajdzie.
ARKUSZE ĆWICZEŃ
Arkusz ćwiczeń 1 (MS Word):
Fundacja SYNAPSIS powstała na przełomie 1989 i 1990 roku. Została założona przez
dwóch Fundatorów – Ryszarda Praszkiera i Michała Wroniszewskiego. Od 2004 roku
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi działalność
statutową nieodpłatną oraz niewyodrębnioną działalność gospodarczą. Od początku
jednym z ważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację były działania na
rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia autyzm był w Polsce jednym z
najbardziej zaniedbanych problemów. Brakowało specjalistycznych placówek opieki
zdrowotnej oraz placówek oświatowych, nie było specjalistów – lekarzy, terapeutów,
psychologów i pedagogów przygotowanych do pracy z dziećmi z autyzmem. Większość
dzieci była diagnozowana zbyt późno lub w ogóle nie miały rozpoznawanego autyzmu.
Ponieważ często nie mówiły i bardzo trudno było nawiązać z nimi kontakt,
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kwalifikowane były jako dzieci ze znacznym lub głębokim upośledzeniem umysłowym.
Nie było również żadnej oferty dla

dorosłych osób z autyzmem.

Pierwszym programem realizowanym

w Fundacji na rzecz tej grupy

społecznej był program bezpośredniej

pomocy dzieciom z autyzmem

i ich rodzinom – diagnoza, terapia i

rehabilitacja dzieci oraz

wspieranie rodziców w ich codziennej

pracy i opiece nad ich

autystycznym dzieckiem. Ten

program uznaliśmy za

najważniejszy, ponieważ wczesna diagnoza i szybko podjęta specjalistyczna terapia jest
warunkiem powodzenia i decyduje o jakości dalszego życia dziecka. Jednocześnie,
trwały intensywne szkolenia terapeutów zatrudnionych w Fundacji.
Następnym krokiem były szkolenia dla rodziców oraz profesjonalistów pracujących z
dziećmi z autyzmem. Do 2004 roku przeprowadziliśmy 6 dwuletnich cyklów szkoleń
przygotowujących psychologów i pedagogów do pracy z tymi dziećmi. Pod koniec 2004
roku rozpoczęliśmy realizację projektu szkoleniowego „Autyzm-Akademia dla NGO’s”,
finansowanego z Funduszy Europejskich, dla 17 organizacji pozarządowych zajmujących
się osobami z autyzmem. Projekt został zakończony w marcu 2008 roku, uzyskując
bardzo pozytywne oceny ze strony beneficjentów.

Arkusz ćwiczeń 2 (MS Excel):

Woda
Soki
Pieczywo

Styczeń
46
34
122

Luty
87
42
142

Marzec
95
38
153

SUMA

202

271

286

Kwiecień
102
53
142

ŚREDNIA
82,5

kolor sumy
kolor tła etykiet
czcionka suma 14
Arkusz ćwiczeń 3 (MS PowerPoint):
Slajd 1:
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Slajd 2:

Ćwiczenie 3
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ZAŁĄCZNIK 8
TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU PRACY BIUROWEJ

Imię i nazwisko:
Data:
Instrukcja:
Odpowiedz na poniższe pytania wybierając jedną prawidłową odpowiedź w każdym z
punktów. Prawidłową odpowiedź zaznacz kółkiem.
1. Nośniki informacji to:
a) komputery
b) papier, płyty CD, DVD, itp.
c) teczki na dokumenty
2. Dane są przetwarzane poprzez:
a) edycję, kopiowanie, usuwanie, itp.
b) odczytanie informacji
c) odbieranie korespondencji
3. Które z poniższych zdjęć przedstawia segregator:
a)

b)

c)

4. Układ blokowy stosujemy w:
a) archiwizacji dokumentów
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b) układzie pisma na dokumencie
c) ustawianiu książek na półkach
5. Etyka zawodowa dotyczy:
a) nagradzania pracowników za dobre zachowanie
b) ustalonych i znanych zasad i norm postępowania
c) jedynie to, czego nie wolno robić
6. Reklamacja to:
a) pismo, w którym odbiorca określa swoje zastrzeżenia i uwagi oraz wysuwa
(uzasadniając) żądania wobec dostawcy
b) pismo, w którym odbiorca żąda udzielenia rabatu/upustu od ceny towaru
c) zgłoszenie do ubezpieczyciela samochodu po wypadku
7. Laminator służy do:
a) wydruku treści zredagowanych w programie komputerowym
b) zapakowania przesyłki
c) trwałego zabezpieczania elementów papierowych, np. etykiet
8. W archiwum sekretariatu przechowuje się:
a) dokumenty
b) przybory piśmienne
c) tylko tajne (niejawne) dokumenty
9. Które z poniższych zdjęć przedstawia kserokopiarkę:
a)

b)

c)
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10. Korespondencja handlowa to:
a) zapytanie ofertowe, reklamacja, zamówienie
b) tylko pisma wysyłane do sprzedawców
c) życiorys i list motywacyjny
11. Zamieszczone poniżej pismo to:
a) pismo przewodnie
b) zawiadomienie
c) notatka służbowa

Kierownik sekretariatu

Warszawa, dnia 10 października 2011

Maria Michalska
PH – 210/10/2011
Pan
Jan Kowalski
Dyrektor Handlowy Przedsiębiorstwa „Arka”

Sprawa: Notatka z rozmowy telefonicznej
W dniu 10 października 2011 przeprowadziłam rozmowę telefoniczną z Panem Janem
Kowalskim, reprezentującym Przedsiębiorstwo „Arka”, na temat reklamacji artykułów
piśmienniczych dostarczonych przez naszą hurtownię. W rozmowie przekazałam informacje na
temat wymogów formalnych reklamacji oraz terminu uprawniającego do jej złożenia.

Kierownik sekretariatu
Maria Michalska

12. Instrukcja kancelaryjna:
a) to określony/ustalony sposób przepływu informacji
b) zawiera jedynie praktyczne porady, co należy zrobić z dokumentami pod
nieobecność dyrektora
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c) inaczej nazywana jest systemem dziennikowym
13. Wstępną analizą treści pism wpływających do jednostki organizacyjnej i jej
rozdziałem pomiędzy komórki organizacyjne zajmuje się:
a) kancelaria
b) kierownik jednostki
c) kierownik działu
14. Co oznacza stosowany w pomieszczeniach znak bezpieczeństwa:

a) palenie tytoniu zabronione
b) niebezpieczeństwo pożaru
c) zakaz używania otwartego ognia
15. Nadanie dokumentowi księgowemu numeru, pod którym ma być księgowany,
ustalenie daty, pod którą ma być określony zapis, wskazanie konta i strony
zaksięgowania operacji nosi nazwę:
a) segregacji
b) dekretacji
c) kontroli
16. Frankownica to urządzenie biurowe służące do:
a) powlekania warstwą folii materiałów papierowych
b) zapisywania i odtwarzania mowy
c) usprawniania wysyłania dużej ilości korespondencji

Wypełnia trener:
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Nr pytania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15

16

Punktacja
Suma punktów

__________________________________________

data i podpis trenera
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ZAŁĄCZNIK 9
TEST OCENIAJĄCY ZDOLNOŚCI TECHNICZNE I UMIEJĘTNOŚCI PROSTEGO
PROGRAMOWANIA

Imię i nazwisko:
Data:
Test oceniający zdolności techniczne i manualne
Czas wykonania:
Celem testu jest pomiar następujących umiejętności/stylu wykonywania zadań:
1. Organizacja pracy przy wykonywaniu złożonych zadań.
2. Rozpoczęcie wykonywania zadań.
3. Realizacja wykonywanych zadań.
4. Samodzielność w wykonywaniu zadań.
5. Sprawność motoryki małej.
6. Proszenie o pomoc w sytuacji niepowodzenia.
7. Skuteczność obranej strategii realizacji zadania.
8. Odporność na niepowodzenie podczas wykonywania zadań.
Na skali od 1 do 5 zaznacz sposób realizacji zadania.

1 – nie zgadza się
1

2

5 – zgadza się
3

4

5

W uporządkowany sposób przygotowuje
stanowisko pracy
Rozpoczyna pracę korzystając z instrukcji

Realizuje zadania etapami (kolejny etap
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rozpoczyna po zakończeniu poprzedniego)
Samodzielnie wykonuje zadania

Prosi o pomoc

W przypadku niepowodzenia podejmuje kolejne
próby rozwiązania zadania
Zadanie realizuje skutecznie

Zadanie realizuje sprawnie manualnie

Test oceniający umiejętności prostego programowania
Czas wykonania:
Na skali od 1 do 5 zaznacz sposób realizacji zadania.
1 – nie zgadza się
1

2

5 – zgadza się
3

4

5

W uporządkowany sposób przygotowuje
stanowisko pracy
Rozpoczyna pracę korzystając z instrukcji
Realizuje zadania etapami (kolejny etap rozpoczyna
po zakończeniu poprzedniego)
Samodzielnie wykonuje zadania
Prosi o pomoc
W przypadku niepowodzenia podejmuje kolejne
próby rozwiązania zadania
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Zadanie realizuje skutecznie
Zadanie realizuje sprawnie manualnie
Kreatywność w wyborze opcji programowania
Uwagi:

Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej test:

Podpis:

Data:
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ZAŁĄCZNIK 10
ARKUSZ OCENY KOMPETENCJI

Imię i nazwisko:
Data:
SKALA OCEN 1 – nigdy/bardzo źle, 2 – rzadko/źle, 3 – przeciętnie, 4 – często/dobrze,
5 – zawsze/bardzo dobrze, ND – nie dotyczy
KATEGORIA
JAKOŚĆ
Starannie wykonuje pracę
Sprawdza poziom wykonywania pracy
Zauważa błędy
Sam koryguje swoje błędy
Jest dokładny
SAMODZIELNOŚĆ
Pracuje samodzielnie
Pracuje bez kontroli
Samodzielnie rozwiązuje problemy
Samodzielnie dojeżdża do miejsca zajęć
TEMPO
Pracuje szybko
Ma stałe tempo pracy
Radzi sobie z presją czasu
WSPÓŁPRACA
Zachowuje się adekwatnie do sytuacji
Współpracuje z innymi
Inicjuje kontakty z kolegami
Pomaga innym
Prosi o pomoc
Radzi sobie z krytyką/informacją zwrotną
Przestrzega ustaleń
INICJATYWA
Przejawia inicjatywę na zajęciach
Wie, co trzeba zrobić
Prosi o kolejne zadanie po ukończeniu poprzedniego
Ma pomysły na zorganizowanie sobie czasu wolnego
MOTYWACJA
Jest zmotywowany do pracy
ELASTYCZNOŚĆ
Łatwo adaptuje się do kolejnego zadania
Radzi sobie z kilkoma zadaniami na raz
Łatwo adaptuje się do zupełnie nowego zadania
WYGLĄD
Wygląda schludnie i dba o higienę

OCENA
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Ubiera się odpowiednio do rodzaju pracy i pogody
Jest pogodny
ZRĘCZNOŚĆ
Dobra sprawność motoryczna
Dobra sprawność motoryki małej
Dobrze używa siły
Zna urządzenia biurowe
Bezpiecznie obsługuje urządzenia biurowe
Sprawnie obsługuje urządzenia biurowe
Bezpieczne obsługuje komputer i urządzenia peryferyjne
Sprawnie obsługuje komputer
DYSCYPLINA
Przychodzi punktualnie
Przestrzega czasu przerw
Jest skoncentrowany w czasie przeznaczonym na pracę
Przestrzega zasad firmy
Jest porządny i zorganizowany
STRUKTURA
Potrafi planować aktywności w czasie
Potrafi zorganizować sobie miejsce pracy
Potrafi ustalać priorytety w pracy
POZIOM STRESU
Umie kontynuować mimo niepowodzeń
Pozostaje spokojny w trudnych sytuacjach
Jest stabilny emocjonalnie
Radzi sobie ze zmianami
KONCENTRACJA
Potrafi się skoncentrować na pracy
Utrzymuje koncentrację przy rutynowych zadaniach
ZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ
Łatwo się uczy
Lubi się uczyć
Rozumie cel wykonywanych zadań
Ma dobrą pamięć
WYPEŁNIANIE INSTRUKCJI
Wystarcza mu jednokrotne polecenie
Rozumie ustne polecenia
ŚWIADOMOŚĆ
Ma wiedzę nt. swojego zaburzenia
Jest świadomy swoich mocnych stron
Jest świadomy swoich ograniczeń
Ma motywację do pracy nad swoimi ograniczeniami
Ma świadomość korzyści wynikających z pracy
____________________________________

sporządził
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ZAŁĄCZNIK 11
INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Imię i nazwisko:
Data:
Cele długoterminowe:
1. Zapoznanie się i identyfikacja z placówką, w której odbywa się trening
(uczestnicy treningu, trenerzy, inni pracownicy, zasady współpracy itp.).
2. Rozwijanie wiedzy na swój temat (cele, wartości, plany, zainteresowania, mocne i
słabe strony).
3. Zdobycie informacji na temat własnej niepełnosprawności (autyzm/zespół
Aspergera, orzeczenie o niepełnosprawności, przeciwwskazania przy wyborze
zawodu, ewentualne korzyści).
4. Zwiększenie

zakresu

umiejętności

życiowych

(samodzielność,

higiena,

zarządzanie czasem).
5. Zdobycie informacji na temat pracy (wiedza o zawodach, wartości pieniądza,
oczekiwaniach pracodawcy).
6. Zdobycie umiejętności potrzebnych do wejścia w środowisko pracy (zasady, typy
relacji w pracy, komunikacja, wygląd).
7. Zwiększenie umiejętności zarządzania sobą (planowanie, organizacja, radzenie
sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, asertywność).
Cele krótkoterminowe:
1. Zapoznanie się z trenerami i uczestnikami treningu.
2. Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w placówce i przestrzeganie ich.
3. Zapoznanie się ze sposobem pracy na zajęciach („rundki”, okno Johari, praca
indywidualna, praca w parach itp.).
4. Rozwijanie wiedzy na swój temat (moje zainteresowania, moje mocne i słabe
strony).
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5. Praca nad organizacją i planowaniem.
6. Praca nad motywacją.
7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (szczególnie wyrażanie potrzeb i
zadawanie pytań).
8. Współpraca z rodziną (pomoc w wyznaczaniu zadań, obowiązków domowych).

__________________________________________

data i podpis trenera
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ZAŁĄCZNIK 12
OCENA KOMPETENCJI, PROFIL KOMPETENCJI, IPD

CZĘŚĆ 1: OCENA KOMPETENCJI
Imię i nazwisko
Miesiąc

SKALA OCEN
1 – nigdy, 2 – rzadko, 3 – przeciętnie, 4 – często, 5 – zawsze, ND – nie dotyczy

JAKOŚĆ

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

Starannie wykonuje pracę
Sprawdza poziom wykonania pracy
Zauważa błędy
Sam koryguje swoje błędy
Jest dokładny
SAMODZIELNOŚĆ
Pracuje samodzielnie
Pracuje bez kontroli
Samodzielnie rozwiązuje problemy
Samodzielnie dojeżdża do miejsca odbywania zajęć
TEMPO
Pracuje szybko
Ma stałe tempo pracy
Radzi sobie z presją czasu
WSPÓŁPRACA
Zachowuje się adekwatnie do sytuacji
Współpracuje z innymi
Inicjuje kontakty z kolegami
Pomaga innym
Prosi o pomoc
Radzi sobie z krytyką/informacją zwrotną
Przestrzega ustaleń
INICJATYWA
Przejawia inicjatywę na zajęciach
Prosi o kolejne zadanie po ukończeniu poprzedniego
Ma pomysły na zorganizowanie sobie czasu wolnego
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MOTYWACJA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

Jest zmotywowany do pracy

ELASTYCZNOŚĆ
Łatwo adaptuje się do kolejnego zadania
Radzi sobie z kilkoma zadaniami na raz
Łatwo adaptuje się do zupełnie nowego zadania
WYGLĄD
Wygląda schludnie i dba o higienę
Ubiera się odpowiednio do rodzaju pracy i pogody
Jest pogodny
ZRĘCZNOŚĆ
Dobra sprawność motoryczna
Dobra sprawność motoryki małej
Dobrze używa siły
Zna urządzenia biurowe
Bezpiecznie obsługuje urządzenia biurowe
Sprawnie obsługuje urządzenia biurowe
Bezpiecznie obsługuje komputer i urządzenia peryferyjne
Sprawnie obsługuje komputer
DYSCYPLINA
Przychodzi punktualnie
Przestrzega czasu przerw
Jest skoncentrowany w czasie przeznaczonym na pracę
Przestrzega zasad firmy
Jest porządny i zorganizowany
STRUKTURA
Potrafi planować aktywności w czasie
Potrafi zorganizować sobie miejsce pracy
Potrafi ustalać priorytety w pracy
POZIOM STRESU
Umie kontynuować mimo niepowodzeń
Pozostaje spokojny w trudnych sytuacjach
Jest stabilny emocjonalnie
Radzi sobie ze zmianami
KONCENTRACJA
Potrafi się skoncentrować na pracy
ZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ
Łatwo się uczy
Lubi się uczyć
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Rozumie cel wykonywanych zadań
Ma dobrą pamięć
WYPEŁNIANIE INSTRUKCJI

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

IT
Trener

IT
OzA

Biuro Biuro TUS
Trener OzA Trener

TUS
OzA

Wystarcza mu jednokrotne polecenie
Rozumie ustne polecenia
ŚWIADOMOŚĆ
Ma wiedzę nt. swojego zaburzenia
Jest świadomy swoich mocnych stron
Jest świadomy swoich ograniczeń
Ma motywację do pracy nad swoimi ograniczeniami
Ma świadomość korzyści wynikających z pracy

Trener IT

Trener umiejętności biurowych

Trener TUS
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CZĘŚĆ 2: PROFIL KOMPETENCJI
Imię i nazwisko

SKALA OCEN
1 – nigdy, 2 – rzadko, 3 – przeciętnie, 4 – często, 5 – zawsze, ND – nie dotyczy

KATEGORIA
JAKOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
TEMPO
WSPÓŁPRACA
INICJATYWA
MOTYWACJA
ELASTYCZNOŚĆ
WYGLĄD
ZRĘCZNOŚĆ
DYSCYPLINA
STRUKTURA
POZIOM STRESU
KONCENTRACJA
ZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ
WYPEŁNIANIE INSTRUKCJI
ŚWIADOMOŚĆ

IT Trener

IT OzA

Biuro
Trener

Biuro OzA

TUS
Trener

TUS OzA

Trener IT

Trener umiejętności biurowych

Trener TUS
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CZĘŚĆ 3: IPD
Imię i nazwisko

Trener IT
Trener umiejętności biurowych

Trener TUS
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ZAŁĄCZNIK 13
PROGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Imię i nazwisko trenera:
Czas trwania zajęć: 2 godziny
Zakres tematyczny:
1. Zapoznanie się i integracja grupy.
2. Moje talenty.
3. Zarządzanie swoim talentem.
4. Talenty a ograniczenia.
5. Jaki jestem, jaki byłem.
6. Mój wymarzony zawód.
7. Cele życiowe.
8. Moje wartości.
9. Różne rodzaje niepełnosprawności.
10. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD).
11. Różnice między osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
12. Podsumowanie wiadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.
13. Zagadnienia prawne związane z niepełnosprawnością.
14. Zarządzanie sobą.
15. Gospodarowanie czasem.
16. Wygląd zewnętrzny.
17. Wyznaczanie celów i ich realizacja.
18. Aktywne słuchanie.
19. Przekazywanie informacji zwrotnej.
20. Komunikat „ja”.
21. Informacja zwrotna w pracy.
22. Rozumienie i wykonywanie poleceń.
23. Umiejętności komunikacyjne w pracy.
24. Rozmowa przez telefon z pracodawcą.
25. Rozmowa kwalifikacyjna – praktyka (cz. 1).
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26. Rozmowa kwalifikacyjna – praktyka (cz. 2).
27. Inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy – podsumowanie zajęć na
temat komunikacji.
28. Zarządzanie emocjami.
29. Rozpoznawanie emocji.
30. Wyrażanie emocji.
31. Metody relaksacji.
32. Czuję to, co myślę. Podsumowanie wiadomości na temat zarządzania emocjami.
33. Radzenie sobie z wyzwaniami: Rozwijanie wiedzy nt. formalności związanych z
pracą.
34. Radzenie sobie z wyzwaniami: Aktywne poszukiwanie pracy.
35. Podsumowanie treningu umiejętności społecznych. Pożegnanie.
 Zajęcia nr 24, 25, 26, 33 i 34 są zajęciami grupowymi prowadzonymi przez doradcę
ds. zatrudnienia w obecności psychologa i terapeuty, w ramach zajęć TUS.

277

ZAŁĄCZNIK 14
PROGRAM SZKOLENIA IT

PROGRAM SZKOLENIA IT
(150 godzin)
I.

Program ogólny

Liczba godzin
4
4
2
4

Temat zajęć
Edycja dokumentów tekstowych; formatowanie tekstu (MS
Word)
Dodawanie grafiki i innych obiektów do dokumentów
tekstowych
Prezentacja informacji w tabelach

4

Konwersja tekstu na tabelę, tabeli na tekst.
Tworzenie dokumentów tekstowych (ulotek, zaproszeń, itd.) z
wykorzystaniem poznanych funkcji
Korespondencja seryjna; listy, etykiety, koperty, e-maile

2

Tworzenie formularzy

4

Automatyzacja pracy w edytorze tekstu

4

Praca w grupie. Tworzenie złożonych dokumentów. Tworzenie
dokumentów za pomocą edytora tekstu dostępnego on-line (np.
Google Docs, Zoho itp.)
Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego. Edytowanie i
formatowanie arkusza kalkulacyjnego (MS Excel)
Praca na listach

4

Tworzenie wykresów, formatowanie, edycja

2

Funkcje i formuły

4

Funkcje i formuły

2

Analiza danych

4

Tabele przestawne

4

Bazy danych, filtrowanie, sortowanie

4

Makropolecenia

4

Praca grupowa: ochrona danych, śledzenie zmian

4

Ćwiczenia utrwalające – praca z arkuszem kalkulacyjnym

4

Zasady tworzenia dobrych prezentacji

4

Prawo i ochrona: prawo własności obrazów, tekstu, plików

2
4
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Liczba godzin

Temat zajęć

4

dźwiękowych dostępnych w Internecie, licencje Creative
Commons
Założenia projektowe prezentacji, planowanie

4

Slajdy. Tworzenie prostej prezentacji krok po kroku

4

Wstawianie i formatowanie obiektów graficznych

4

Wykresy i diagramy, multimedia

4

Narzędzia: wzorzec slajdów, makropolecenia

4

Pokaz slajdów: animacje, przyciski akcji, chronometraż

4

Przygotowanie własnej prezentacji na wybrany przez siebie
temat
Pokaz własnych prezentacji

4
4
4

Podstawowe pojęcia, Internet, serwer, komunikacja w
Internecie, ochrona antywirusowa
Wprowadzenie do HTML. Projektowanie strony

4

Podstawowe znaczniki. Kontrola nad tekstem

4

Listy i tabele

4

Obrazy, multimedia i odnośniki

4

Formularze

4

Dołączanie stylów do dokumentów

4

Formatowanie tekstu, własności czcionek

4

Style list, style dotyczące tabel

4

Tworzenie własnej prostej strony

4

Sprawdzenie praktycznych umiejętności
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II.

Program szczegółowy
1.

Edytor tekstu

Program szczegółowy: formatowanie tekstu: formatowanie czcionki, formatowanie
akapitu, dodawanie obramowania i cieniowania do akapitu, zmienianie wielkości liter,
tworzenie kolumn, tworzenie list wypunktowanych i numerowanych, rozmieszczanie
tekstu na stronie przy pomocy tabulatorów, uatrakcyjnianie dokumentów za pomocą
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inicjałów i grafiki. Podstawowe operacje: rozmiar i orientacja strony, ustawienia
marginesów, kopiowanie i przenoszenie tekstu w obrębie jednego i wielu dokumentów,
wstawianie tekstu z innych źródeł, dzielenie dokumentu na strony, numerowanie stron i
wstawianie tekstu w nagłówku i stopce dokumentu, widok – polecenia umożliwiające
różne sposoby oglądania dokumentu, wstawianie i rysowanie tabel, scalanie, dzielenie
komórek tabeli, formatowanie tabeli, dodawanie, usuwanie, wyrównywanie wierszy i
kolumn, formatowanie tekstu w tabeli, zmienianie szerokości kolumn i wierszy,
automatyczne formatowanie tabeli, konwersja tekstu na tabelę i odwrotnie, tabeli na
tekst. Praca z grafiką, wprowadzenie do korespondencji seryjnej, tworzenie kopert i
etykiet na koperty, wstawianie przypisów, symboli, daty, godziny, narzędzia programu,
praca z dokumentami w różnych wersjach językowych, poprawa pisowni w dokumencie,
wyszukiwanie synonimów, automatyczne lub ręczne dzielenie wyrazów w tekście,
dodawanie elementów Autokorekty i Autotekstu. Praca w trybie konspektu:
definiowanie poziomów konspektu, podział dokumentu na dokument główny i
dokumenty podrzędne, dołączanie dokumentów podrzędnych do dokumentu głównego.
Tworzenie automatycznych spisów treści oraz indeksów: przygotowanie dokumentu do
tworzenia automatycznych spisów, wstawianie oraz modyfikacja spisów treści,
oznaczanie słów indeksu, tworzenie i modyfikacja indeksów, odsyłaczy, hiperłączy.
Rejestrowanie makropoleceń.
2.

Arkusz kalkulacyjny

Program szczegółowy: podstawowe operacje i czynności; poprawne wpisywanie
tekstów, liczb, daty i czasu, praca z paskiem formuły – poprawianie błędów,
rozpoznawanie rzeczywistej zawartości komórki, swobodne poruszanie się po
arkuszach – klawisze nawigacyjne obszarów, przydatne skróty, korzystanie z opcji
Przejdź do, przechodzenie między arkuszami, korzystanie z nazw obszarów, blokowanie
wierszy i kolumn, tworzenie serii danych – rosnących, malejących i stałych, serie
liczbowe, serie napisów, dat i czasu. Podstawowe operacje – zaznaczanie, kopiowanie,
przenoszenie, wstawianie, kasowanie, ukrywanie, czyszczenie zawartości lub formatu.
Poruszanie się po arkuszach – dodawanie i usuwanie arkuszy, decydowanie o domyślnej
liczbie arkuszy w pliku, przesuwanie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami.
Formatowanie tabel, przygotowanie zestawień, ustawienia danych do tabeli,
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formatowanie wybranego fragmentu lub stylu czcionki, formatowanie wyrównania –
ustawienie zawartości komórki, zawijanie napisów, scalenie i dopasowywanie do
rozmiaru komórki, kierunek napisu, formatowanie obramowania – atrybuty linii
wewnętrznych i zewnętrznych, formaty liczbowe, daty oraz czasu, podstawowe
formatowanie

warunkowe.

Obliczenia:

adresowanie

względne

i

bezwzględne,

wprowadzenie i przykładowe zastosowanie funkcji: logicznych, matematycznych,
statystycznych, daty i godziny. Bezpieczeństwo pracy: blokowanie dostępu do pliku za
pomocą haseł, blokowanie zawartości pojedynczego arkusza, sprawdzanie poprawności
danych. Analiza danych, bazy danych – praca z dużą ilością danych, filtrowanie danych,
sortowanie danych, dodawanie sum częściowych, tworzenie tabeli przestawnej i
automatyczne aktualizowanie danych. Wykresy: przygotowanie danych do wykresu,
rozmieszczenie danych na arkuszu, określanie zakresu danych źródłowych –
manipulacja seriami danych, tworzenie wykresu za pomocą kreatora, opcje wykresu,
formatowanie elementów wykresu, efekty wykresów. Drukowanie: ustawienia wydruku
– ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, dopasowanie wydruku do pożądanej liczby
kartek, skalowanie, wyrównanie na stronie, drukowanie obszarów rozłącznych –
wykorzystanie struktury arkusza, ukrywanie wierszy i kolumn.
3.

Grafika prezentacyjna

Program szczegółowy: zasady tworzenia dobrych prezentacji: planowanie prezentacji,
dostosowanie kontrastu pomiędzy tłem, a treścią w celu zapewnienia czytelności
pokazu, rozumienie, że odbiorcy mogą zdobywać wiedzę na podstawie zdjęć, obrazów i
wykresów; świadomość potrzeby wsparcia przekazu tekstowego informacją w postaci
graficznej; rozumienie konieczności ograniczenia poziomu szczegółowości informacji w
postaci tekstowej i graficznej; znajomość zagadnień stosowania spójnych schematów
projektów graficznych dla zachowania przejrzystości i czytelności przekazu; rozumienie
wpływu kolorystyki, kroju pisma oraz liczby wykorzystywanych kolorów na różne
reakcje

wśród

odbiorców;

logiczny

porządek

slajdów;

zaplanowanie

czasu

przeznaczonego na omówienie poszczególnych slajdów w ramach prezentacji; układ
slajdu: dodawanie do prezentacji nowego slajdu o wskazanym układzie, kopiowanie,
przenoszenie, usuwanie slajdów; edycja tekstu w prezentacji; stworzenie i zapisanie
nowego szablonu prezentacji zawierającego autorskie efekty wypełnienia tła, logo,
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odstępy pomiędzy punktami prezentacji, dodawanie sformatowanego układu tekstu do
prezentacji; zastosowanie złożonych kolorów, wzorców i obrazów jako wypełnienie tła
na pojedynczym slajdzie i grupie slajdów, wstawianie grafiki i obiektów rysunkowych
do slajdów, zmiana kolejności obiektów graficznych na slajdzie; efekty w pokazach
slajdów, wykorzystanie wykresów i diagramów; dźwięk i video w prezentacji:
wstawienie dźwięku z animacją odtwarzaną na wejście slajdu ustawionego na
automatyczne odtwarzanie, osadzenie filmu z animacją odtwarzaną na wejście slajdu
ustawionego

na

automatyczne

odtwarzanie,

dodawanie

animacji

i

animacji

niestandardowych do slajdów, zmiana porządku animacji w ramach slajdu; zarządzanie
prezentacją: kontrola pokazu slajdów dodanie do slajdu akcji, która pozwoli przejść do
slajdu, grupy slajdów, innej prezentacji, pliku lub adresu URL, zastosowanie ustawień
pozwalających na ręczne wywoływanie przejść pomiędzy slajdami, wykorzystanie
chronometrażu

do

przejść

między

slajdami,

prezentacje

pokazu

slajdów

z

wykorzystaniem animacji i bez animacji, edycja pokazu slajdów, uruchomienie
prezentacji, zapis prezentacji.
4.

Tworzenie stron WWW

 Część szkolenia IT poświęcona tworzeniu stron WWW rekomendowana jest
dla grup na poziomie nie niższym niż średniozaawansowany.
Program szczegółowy: definiowanie pojęć i identyfikowanie ich kluczowych cech:
World Wide Web, Internet, przeglądarka, serwer internetowy, hiperłącze, rozumienie
użycia protokołów, hierarchiczna struktura strony HTML; rola oraz zalecenia
konsorcjum

W3C; budowa

strony

WWW: projektowanie

serwisu,

tworzenie

podstawowego szkieletu strony WWW, język html – składnia, znaczniki, wstawianie
tekstu, formatowanie tekstu, zmiana atrybutów czcionki, listy wypunktowane i
numerowane, zagnieżdżanie list, wstawianie tabel, formatowanie tabel, tabele złożone,
standardy plików graficznych, tworzenie i konwersja grafiki, odnośniki; definiowanie,
kolory, obrazy jako odnośniki; formularze na stronie WWW, struktura strony z
ramkami; kaskadowe arkusze stylów: dołączanie stylów do dokumentów, budowa stylu,
rodzaje selektorów, dziedziczenie, kaskadowość, reguły nakładania, własności czcionek,
formatowanie tekstu, kontrola nad tekstem, style list, kolory i podkłady, style dotyczące
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tabel, sposoby wyświetlania elementów strony. Prawo i ochrona: prawo własności
obrazów, tekstu, plików dźwiękowych dostępnych w Internecie, licencje Creative
Commons. Umieszczanie strony na serwerze.
 Powyższy program szkolenia IT jest programem ramowym. Możliwe są
modyfikacje programu pod kątem umiejętności uczestników grup oraz
zapotrzebowania potencjalnych pracodawców.
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ZAŁĄCZNIK 15
PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI BIUROWYCH

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI BIUROWYCH
(50 godzin)

Temat zajęć

Biuro i praca biurowa. Informacja
w pracy biurowej. Przetwarzanie
informacji.

Komunikacja interpersonalna w
pracy biurowej

Czynności kancelaryjne –
podstawowe wiadomości

Liczba
godzin

5

4

Wymagania podstawowe w stosunku do uczestnika szkolenia

Wymagania ponadpodstawowe

-

zna znaczenie informacji w procesie decyzyjnym
zna pojęcia: decyzja, informacja i jej rodzaje
potrafi omówić podstawowe nośniki informacji oraz drogi jej
przekazywania

-

samodzielnie buduje system
przekazywania informacji w
przedsiębiorstwie

-

-

-

zna podstawowe zasady procesu komunikacji
potrafi omówić podstawowe zasady komunikacji werbalnej i
niewerbalnej
potrafi omówić podstawowe bariery w komunikacji interpersonalnej
zna najważniejsze warunki poprawności procesu komunikowania
poznaje podstawowe zasady prowadzenia negocjacji z dostawcami

wykorzystuje zasady komunikowania
interpersonalnego (komunikacja
werbalna i niewerbalna) w procesie
negocjacji

-

zna podstawowe czynności kancelaryjne

1
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Temat zajęć

Czynności kancelaryjne –
dokumentacja biurowa

Liczba
godzin

4

-

Środki techniczne w pracy
biurowej

2
-

System kancelaryjny w
przedsiębiorstwie

4

-

Wymagania podstawowe w stosunku do uczestnika szkolenia

Wymagania ponadpodstawowe

zna pojęcie dokumentu biurowego i jednolitego wykazu akt
zna podstawowe rodzaje dokumentów biurowych
zna zasady organizacji obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie i jego poszczególne fazy
zna metody archiwizowania dokumentów w przedsiębiorstwie
-

samodzielnie opracowuje jednolity
wykaz akt
tworzy schemat obiegu dokumentów
w przedsiębiorstwie
sporządza dokumenty niezbędne
przy przekazywaniu akt do archiwum

potrafi omówić typowe środki techniczne wykorzystywane w pracy
biurowej – urządzenia do pisania, środki łączności, urządzenia do
kopiowania dokumentów, ich archiwizacji i inne
potrafi omówić rodzaje oprogramowania wykorzystywanego w pracy
biurowej
zna środki pomocnicze w pracy biurowej: środki do przechowywania
dokumentów, terminarze, formularze, teczki, tablice, kartoteki

-

obsługuje środku techniczne
wykorzystywane w pracy biurowej
(telefon, fax, kopiarka, komputer)
tworzy terminarz
sporządza różnego rodzaju
formularze z wykorzystaniem
edytora tekstu

zna pojęcie systemu kancelaryjnego i instrukcji kancelaryjnej
zna zasady funkcjonowania dziennikowego, bezdziennikowego i
mieszanego systemu kancelaryjnego

-

-

rejestruje pisma przychodzące
zgodnie z obowiązującym w
przedsiębiorstwie systemem
kancelaryjnym
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Temat zajęć

Ogólne zasady prowadzenia
korespondencji przez
przedsiębiorstwo

Liczba
godzin

Wymagania podstawowe w stosunku do uczestnika szkolenia

5

-

-

Zasady prowadzenia
korespondencji handlowej

2

Zasady korespondencji w
sprawach administracyjnych

1

2

-

samodzielnie sporządza pismo
dostosowuje blankiet
korespondencyjny do treści pisma
stosuje poszczególne elementy pisma
w jego treści

przygotowuje samodzielnie ofertę,
projektuje blankiet reklamowy dla
swojego przedsiębiorstwa

-

potrafi scharakteryzować poszczególne rodzaje pism handlowych
umie wypełnić druki występujące w obrocie handlowym: zamówienie, faktura, rachunek
potrafi sformułować zapytanie o ofertę, ofertę, zamówienie,
reklamację
potrafi omówić pisma związane z wysyłką i transportem towarów

-

zna dokumenty związane z przyjmowaniem pracownika do pracy
umie sporządzić życiorys (CV) i list motywacyjny
umie wypełnić kwestionariusz osobowy

-

sporządza CV oraz list motywacyjny
w odpowiedzi na ogłoszenie prasowe

-

zna zasady sporządzania aktów ogólnych
potrafi omówić elementy typowych pism administracyjnych

-

sporządza podanie

-

Zasady korespondencji w
sprawach osobowych

zna zasady postępowania przy przyjmowaniu i wysyłaniu
korespondencji służbowej
rozróżnia elementy treści pisma i zna zasady ich rozplanowania
zna zasady redagowania poszczególnych elementów pisma (pisanie
daty, adresowanie, rozpoczynanie pisma, zwrot kończący pismo,
podpisywanie pism, załączniki)
rozróżnia podstawowe rodzaje blankietów korespondencyjnych
potrafi sporządzić pismo w układzie blokowym i a linea
zna pojęcie skrótów i skrótowców oraz zasady ich stosowania w
korespondencji służbowej

Wymagania ponadpodstawowe
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Temat zajęć

Zasady przyjmowania
interesantów

Zasady prowadzenia rozmów
telefonicznych

Zebrania jako forma wymiany
informacji

Odprawy, narady, konferencje –
przyjęcia w biznesie

Wizerunek pracownika
biurowego

Organizacja miejsca pracy
pracownika biurowego

Liczba
godzin

Wymagania podstawowe w stosunku do uczestnika szkolenia

Wymagania ponadpodstawowe

-

potrafi omówić typy interesantów pojawiających się w biurze
zna zasady postępowania z poszczególnymi typami interesantów

-

zna zasady prowadzenia rozmów telefonicznych

0,5

-

zna podstawowe formy zebrań i spotkań służbowych
potrafi omówić podstawowe zasady organizacji różnych typów zebrań potrafi wymienić elementy typowego porządku obrad
zna zasady tworzenia protokołu z zebrania
zna zasady przyjmowania gości w przedsiębiorstwie

sporządza plan organizacji zebrania
sporządza typowy porządek obrad i
protokół z zebrania
sporządza zaproszenia na przyjęcie
biznesowe

0,5

-

potrafi rozróżnić podstawowe rodzaje przyjęć w biznesie
zna zasady zapraszania gości na przyjęcie biznesowe
zna podstawowe zasady usadzania gości przy stole
zna podstawowe zasady podawania posiłków

-

sporządza zaproszenie na przyjęcie
planuje organizację przyjęcia z
udziałem delegacji zagranicznej

-

poznaje podstawowe elementy wizerunku pracownika biurowego
zna zasady ubioru panów – pracowników biurowych
zna zasady ubioru pań – pracowników biurowych

-

zna definicję lokalu biurowego
potrafi wymienić poszczególne pomieszczenia administracyjnobiurowe

-

samodzielnie planuje rozmieszczenie
pomieszczeń biurowych zgodnie z
zasadami poszczególnych systemów

2

-

2

2

udziela informacji telefonicznej
interesantom
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Temat zajęć

Liczba
godzin
1

Warunki materialne
wykonywania pracy biurowej

1

Wymagania podstawowe w stosunku do uczestnika szkolenia

-

potrafi omówić podstawowe systemy rozplanowania pomieszczeń
biurowych

-

potrafi omówić poszczególne warunki materialne mające wpływ na
wydajność pracy w biurze
zna zasady prawidłowego oświetlenia pomieszczenia biurowego
potrafi określić prawidłową wielkość pomieszczenia biurowego
zna zasady doboru mebli biurowych odpowiednich do wykonywania
pracy biurowej
potrafi określić zasady doboru odpowiedniego sprzętu biurowego

-

Środowisko pracy pracownika
biurowego

-

potrafi wymienić i omówić elementy środowiska pracy: formalne,
nieformalne, motywacje pracy

-

zna podstawowe środki techniczne wykorzystywane w pracy
biurowej
zna zasady wykorzystania komputerów w pracy biurowej
umie odróżnić oprogramowanie systemowe od użytkowego
potrafi omówić poszczególne rodzaje oprogramowania
narzędziowego: edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zna rodzaje sieci komputerowych
zna pojęcie podpisu elektronicznego oraz wady i zalety jego
wykorzystania
potrafi omówić rodzaje telefonów wykorzystywanych w pracy
biurowej i ich funkcje
potrafi omówić zasady wykorzystania faksów w pracy biurowej
potrafi omówić zasady wykorzystania kopiarek w pracy biurowej

2

Środki techniczne pracy biurowej
2

-

Wymagania ponadpodstawowe

-

samodzielnie projektuje swoje
miejsce pracy w biurze

-

samodzielnie wykorzystuje
komputery w pracy biurowej
korzysta z telefonu wielofunkcyjnego
samodzielnie obsługuje pozostały
sprzęt biurowy

-

288

Temat zajęć

Inne środki techniczne pracy
biurowej

Środki pomocnicze pracy
biurowej

Zarządzanie czasem w pracy
biurowej

Etyka w pracy zawodowej
pracownika biurowego

Liczba
godzin

Wymagania podstawowe w stosunku do uczestnika szkolenia

Wymagania ponadpodstawowe

-

potrafi omówić zasady działania pozostałych urządzeń
wykorzystywanych w pracy biurowej: maszyny do kopertowania,
maszyny do otwierania listów, niszczarki do dokumentów,
bindownice, laminatory

-

samodzielnie obsługuje pozostałe
środki techniczne pracy biurowej

-

potrafi wymienić typowe środki do przechowywania dokumentów
zna zasady wykorzystania typowych środków do przechowywania
dokumentów

-

samodzielnie wykorzystuje typowe
środki do przechowywania
dokumentów w biurze

potrafi określić zasady planowania pracy biurowej
zna zasady prowadzenia terminarza
zna zasady prowadzenia notatnika
potrafi omówić monochroniczny system czasu pracy
potrafi omówić polichroniczny system czasu pracy

-

2

-

przygotowuje plan swojej pracy w
biurze
przygotowuje terminarz

zna pojęcie etyki i moralności, etyki zawodowej
potrafi wyjaśnić pojęcie odpowiedzialności korporacyjnej
zna podstawowe zasady etyki zawodowej
zna znaczenie etyki zawodowej w pracy biurowej

-

2

-

1

2

-

stosuje etykę zawodową w swojej
pracy

50
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ZAŁĄCZNIK 16
PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADCĄ DS. ZATRUDNIENIA

Imię i nazwisko trenera:
Czas trwania zajęć: 2 godziny
I. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Zajęcia nr 1: Budowanie świadomości zawodowej
Zakres tematyczny:
-

zawody (umiejętności, szkoły, predyspozycje osobiste)

-

mapa zawodów (podział zawodów na 5 kategorii)

-

analiza wybranego zawodu

-

wiedza nt. gdzie szukać ofert pracy

-

czytanie i analiza ogłoszeń

-

oczekiwania pracodawców

Zajęcia nr 2: Plan Rozwoju Zawodowego
Zakres tematyczny:
-

omówienie formularza Planu Rozwoju Zawodowego

-

określenie kwalifikacji zawodowych beneficjenta

-

zdefiniowanie głównego celu zawodowego

-

zdefiniowanie celów szczegółowych i działań prowadzących do ich realizacji

-

określenie potencjalnych trudności w realizacji celów

-

wpływ wsparcia oferowanego w ramach programu aktywizacji na rozwój
zawodowy beneficjenta

-

wyjaśnienie celu działań monitoringowych

Zajęcia nr 3: Dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae
Zakres tematyczny:
-

krótkie omówienie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
290

-

omówienie zasad pisania CV (wymogi formalne, co powinno się znaleźć w CV, co
warto w nim zawrzeć, czego nie należy pisać, jak wyeksponować najistotniejsze
treści, aby CV było skuteczne)

-

omówienie najczęstszych błędów przy pisaniu CV

-

zebranie

dokumentów

poświadczających

wykształcenie,

doświadczenie

zawodowe i zdobyte kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkół, kursów i
szkoleń, świadectwa pracy, dyplomy, certyfikaty, referencje)
-

samoocena: omówienie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, etc.

-

stworzenie własnego CV zgodnie z omówionymi zasadami

Zajęcia nr 4: Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny
Zakres tematyczny:
-

omówienie zasad pisania listów motywacyjnych (struktura listu, co powinno się
znaleźć w liście motywacyjnym, o czym nie należy pisać, na co należy zwrócić
uwagę przed wysłaniem listu do potencjalnego pracodawcy)

-

wyszukiwanie ofert pracy w Internecie

-

wybór stanowiska, na które chcemy aplikować, wybór konkretnego ogłoszenia

-

zebranie informacji o rekrutującej firmie

-

stworzenie listu motywacyjnego pod kątem wybranej oferty

Zajęcia nr 5:
Cz.1. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (1,5 godziny)
Zakres tematyczny:
-

autoprezentacja

-

komunikacja werbalna i niewerbalna

-

przydatne wskazówki dotyczące przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

-

najczęściej pojawiające się pytania

-

ćwiczenie umiejętności praktycznych (scenki)

Cz.2. Niepełnosprawność a praca (0,5 godziny)
Zakres tematyczny:
-

orzeczenie o niepełnosprawności i korzyści wynikające z jego posiadania

-

dobre i słabe strony zespołu Aspergera
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-

instytucje wspierające osoby niepełnosprawne na rynku pracy, portale
internetowe z ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych

-

informowanie pracodawcy o niepełnosprawności

-

mentor/asystent w pracy

II. ZAJĘCIA GRUPOWE
Zajęcia nr 1: Rozmowa przez telefon z pracodawcą
Zakres tematyczny:
-

sytuacje, w jakich można zadzwonić do pracodawcy

-

absencja w pracy (dopuszczalne przyczyny, kiedy poinformować pracodawcę o
nieobecności)

-

budowanie jasnego komunikatu

-

przykłady poprawnej i niepoprawnej rozmowy (pliki audio)

-

ćwiczenie rozmowy przez telefon z pracodawcą (ćwiczenie w parach, różne
scenariusze)

Zajęcia nr 2: Rozmowa kwalifikacyjna – praktyka
Zakres tematyczny:
-

przypomnienie

najważniejszych

wskazówek

udzielonych

podczas

zajęć

indywidualnych (autoprezentacja, pierwsze wrażenie – co o nim decyduje,
komunikacja werbalna i niewerbalna, etc.)
-

przykład poprawnej rozmowy kwalifikacyjnej (plik video)

-

ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej (doradca ds. zatrudnienia przeprowadza
próbną rozmowę kwalifikacyjną z każdym uczestnikiem zajęć; ćwiczenie
powinno być filmowane)

-

dyskusja w grupie

Zajęcia nr 3: Rozwijanie wiedzy nt. formalności związanych z pracą
Zakres tematyczny:
-

formy zatrudnienia (omówienie typów umów)

-

prawa i obowiązki pracownika (co robić, gdy łamane są prawa pracownika)

-

czas pracy (przerwy, spóźnienia, konsekwencje nieobecności w pracy)
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-

urlopy (wniosek urlopowy, karta pracy)

-

zwolnienia (co zrobić, gdy zachoruję)

-

wynagrodzenie (pensja, premia, nagroda, prowizja, składki na ZUS)

-

zasady BHP

Zajęcia nr 4: Aktywne poszukiwanie pracy
Zakres tematyczny:
-

metody i źródła poszukiwania pracy

-

oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

-

określenia pojawiające się w ofertach pracy

-

zalety osobiste i umiejętności wymagane przez pracodawców

-

przygotowanie CV i listu motywacyjnego pod kątem konkretnej oferty
(powtórzenie)

-

co napisać w treści i temacie e-maila, do którego załączamy dokumenty
aplikacyjne

-

jak często przeglądać oferty pracy i wysyłać dokumenty aplikacyjne
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ZAŁĄCZNIK 17
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko:
I.

Mój potencjał: Jakie są moje kwalifikacje zawodowe?

Moje wykształcenie:

Kursy i szkolenia, w których
uczestniczyłem:
Moje dotychczasowe
doświadczenie zawodowe:
Dziedzina, w jakiej mam
najwięcej doświadczeń:
Dziedzina, w jakiej mam
najszerszą wiedzę ogólną:
Moje umiejętności, które mogą
być przydatne w pracy:
Moje predyspozycje fizyczne:

Moje zalety osobiste:

Moje zainteresowania:

II.

Mój główny cel zawodowy

Rodzaj pracy, jaką chcę wykonywać:
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Zadania i czynności, jakie chciałbym
wykonywać w pracy:
Zawód, który chcę wykonywać:

Wymagania, które muszę spełnić aby móc wykonywać ten zawód:
a) Wykształcenie:

b) Doświadczenie w zakresie:

c) Obsługa komputera w zakresie:

d) Obsługa urządzeń biurowych

e) Znajomość języków obcych

f) Prawo jazdy

g) Dodatkowe umiejętności/kompetencje

h) Zalety osobiste

Czy posiadam jakieś przeciwwskazania
zdrowotne do wykonywania tego zawodu?
Moi potencjalni pracodawcy (firmy/instytucje):

III.

Moja alternatywna wizja kariery:

Rodzaj pracy, jaką chcę wykonywać:

Zadania i czynności, jakie chciałbym
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wykonywać w pracy:
Zawód, który chcę wykonywać:

Wymagania, które muszę spełnić aby móc wykonywać ten zawód:
a) Wykształcenie:

b) Doświadczenie w zakresie:

c) Obsługa komputera w zakresie:

d) Obsługa urządzeń biurowych

e) Znajomość języków obcych

f) Prawo jazdy

g) Dodatkowe umiejętności/kompetencje

h) Zalety osobiste

Czy posiadam jakieś przeciwwskazania
zdrowotne do wykonywania tego zawodu?
Moi potencjalni pracodawcy (firmy/instytucje):

IV.

Określenie celów szczegółowych

Cele szczegółowe

Działania prowadzące do realizacji
celów szczegółowych

Przewidyw
any czas
realizacji

Data
realizacji
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Uzupełnienie wykształcenia/
zdobycie wykształcenia
kierunkowego

Zdanie matury
Zapisanie się do szkoły policealnej:
Rozpoczęcie studiów na kierunku:

Nauka języków obcych:
- j. angielski na poziomie:

Zapisanie się na kursy językowe (ew. uczestnictwo w kursie on-line):
1.

- j. ……………………. na
poziomie:
Zdobycie dodatkowych
umiejętności, np.:
- obsługa komputera
- obsługa urządzeń biurowych
- prawo jazdy
- inne

2.
Zapisanie się na kursy lub szkolenia zawodowe:
1.
2.
3.

Zdobycie doświadczenia w
zawodzie:

Odbycie stażu zawodowego (gdzie?):

Uczestnictwo w praktykach zawodowych
(gdzie?):
Wolontariat (gdzie?):

Otrzymanie zaproszenia na
rozmowę kwalifikacyjną

Przygotowanie profesjonalnych
dokumentów aplikacyjnych
Regularne poszukiwanie ofert pracy i
wysyłanie aplikacji

Zdobycie szczegółowych
informacji o wybranym
zawodzie:

Rozmowa z przedstawicielami
wybranego zawodu
Znalezienie informacji w Internecie
Czerpanie informacji z wydawnictw
fachowych (czasopisma, gazety):

Działania o charakterze
osobistym, np.:

1.
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- praca nad punktualnością
- wyznaczanie sobie listy
zadań do zrealizowania
danego dnia
- niepoddawanie się w
przypadku niepowodzeń
- inne

2.

Nabycie umiejętności
miękkich (np. asertywność,
komunikacja, umiejętność
zarządzania czasem, etc.)

Zapisanie się na trening umiejętności miękkich/uczestnictwo w
warsztatach:
1.

3.
4.

2.
3.

V.

Potencjalne trudności w realizacji celów

Moje słabości/wady
(np. brak motywacji, brak wiary w siebie, brak
systematyczności, nieumiejętność
podejmowania decyzji)
Luki w wiedzy
Braki w doświadczeniu i umiejętnościach
Trudności w relacjach
społecznych/komunikacji
Inne

VI.

Wsparcie w ramach Programu jako element mojego rozwoju
zawodowego

Rodzaj wsparcia
Spotkania indywidualne
z doradcą ds.

Cel wsparcia i jego wpływ na mój rozwój zawodowy

Realizacja (V)

Zdobycie wiedzy nt. różnych zawodów
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zatrudnienia

Umiejętność analizy wybranego zawodu
Umiejętność analizy ogłoszeń pod kątem warunków pracy,
zakresu obowiązków i oczekiwań pracodawców
Zdobycie wiedzy nt. gdzie i w jaki sposób szukać ofert
pracy
Umiejętność stworzenia profesjonalnego CV
Umiejętność stworzenia profesjonalnego listu
motywacyjnego
Zdobycie wiedzy nt. specyfiki rozmowy kwalifikacyjnej
Znajomość zagadnień zw. z niepełnosprawnością w
kontekście planowania podjęcia zatrudnienia

Spotkania grupowe z
doradcą ds.
zatrudnienia

Praktyka rozmowy przez telefon z pracodawcą
Praktyka rozmowy kwalifikacyjnej
Wiedza nt. formalności związanych z pracą
(formy zatrudnienia, prawa i obowiązki pracownika, czas
pracy, urlopy, zwolnienia, wynagrodzenie, zasady BHP)
Umiejętność aktywnego poszukiwania pracy

Szkolenia zawodowe
(IT)

Umiejętność obsługi programu MS Word
Umiejętność obsługi programu MS Excel
Umiejętność obsługi programu MS PowerPoint
Umiejętność tworzenia stron internetowych

Szkolenia zawodowe
(prace biurowe)

Znajomość zasad funkcjonowania biura/archiwum
Umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Trening Umiejętności
Społecznych (TUS)
Spotkania indywidualne
z psychologiem/
terapeutą

Nabycie umiejętności społecznych potrzebnych w pracy
Pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. życia osobistego i
interakcji społecznych
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Wspólne ustalenie celów rozwojowych na kolejny miesiąc
w oparciu o arkusz oceny kompetencji
Wsparcie prawnika

Zdobycie wiedzy prawnej dotyczącej podejmowania pracy
przez osoby niepełnosprawne

Staż zawodowy w
firmie/instytucji:

Zdobycie doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej
w zawodzie:

…………………………….

………………………………………………………………………………
Data
rozpoczęcia
stażu:

Zdobyte umiejętności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VII.

Liczba godzin:

Data
zakończenia
stażu:

Działania monitoringowe
Cel/rodzaj działania

Sposób kontaktu z
doradcą ds.
zatrudnienia

Data kontaktu

(S – spotkanie 1:1,
T – telefon, E – e-mail)

Pomoc w rozwiązaniu potencjalnych problemów zw. z
kwestią poszukiwania pracy:

W jaki sposób mogę wykorzystać doświadczenie zdobyte
podczas stażu?

Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy:
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Realizacja celów Planu Rozwoju Zawodowego zawartych w punkcie IV: Cele szczegółowe
[opis]

Data:
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ZAŁĄCZNIK 18
PROFIL OSOBISTY KANDYDATA

Imię i nazwisko:

1. KOMPETENCJE ZAWODOWE

1.1. Kompetencje zawodowe w zakresie IT

1.2. Kompetencje zawodowe w zakresie prac biurowych

1.3. Dodatkowe kompetencje/umiejętności

1.4. Znajomość języków obcych

302

2. KOMPETENCJE OSOBISTE

2.1. Zainteresowania

2.2.

Mocne strony

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE
3.1. Relacje interpersonalne

3.2. Radzenie sobie ze stresem (presja czasu, sytuacje trudne, np. konfliktowe,
nieprzewidziane lub takie, gdy coś się nie udaje)

3.3. Umiejętność proszenia o pomoc/informację zwrotną
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4. ŚRODOWISKO PRACY
4.1. Potrzeba struktur i planowania

4.2. Specjalne potrzeby i wymagania w środowisku pracy (wrażliwość na światło,
hałas, zapach, godziny pracy, ułatwienia techniczne, itd.)

4.3. Stopień samodzielności (na ile kandydat jest samodzielny, a w jakim zakresie
potrzebuje wsparcia osób trzecich)

5. DYSPOZYCYJNOŚĆ
Dni tygodnia/godziny

od:

do:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
6. DODATKOWE INFORMACJE
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Profil kandydata sporządzony przez:
OSOBA WSPIERAJĄCA

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

Doradca ds. zatrudnienia
Psycholog
Terapeuta
Trener IT
Trener prac biurowych

Data:
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ZAŁĄCZNIK 19
KATALOG KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH STAŻYSTY

Imię i nazwisko:

Ile godzin dziennie stażysta jest w stanie
pracować
Ile godzin potrafi pracować bez przerwy
(skupić się na zadaniu i mieć motywację do
jego wykonania)
Ilu potrzebuje przerw
Punktualność
Zadaniowość (czy potrafi skupić się na
zleconym przez pracodawcę zadaniu, nie
zajmując się w tym czasie innymi rzeczami)
Strukturalizacja (w jaki sposób można
pomóc stażyście kontrolować wykonywane
zadania i utrzymywać na nich uwagę, np.
zewnętrznie narzucony czas pracy: plan
godzinowy, przerwy)

Umiejętności szkolone na
zajęciach IT i biurowych

Czynności, jakie potrafi
wykonać stażysta (w jakim
stopniu)

Uwagi (np.: będzie potrafił to
wykonać, jeśli mu się przypomni
lub wyjaśni nowy kontekst; czy
pamięta dobrze wyuczone
czynności; na ile potrafi to zrobić
samodzielnie a na ile ze
wsparciem asystenta, etc.

U MIE J ĘT N OŚC I I T
MS Word:
Tworzenie pism zgodnie z
obowiązującymi zasadami
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Tworzenie tabel w Wordzie
Tworzenie korespondencji
seryjnej
Tworzenie kopert i etykiet
adresowych
MS Excel:
Tworzenie tabel w Excelu
Podstawowe funkcje
obliczeniowe w Excelu
Tworzenie wykresów
Operacje na danych (m.in.
filtrowanie, sortowanie,
tworzenie tabel przestawnych)
Zbieranie i wprowadzanie
danych do baz danych
MS Power Point:
Tworzenie prezentacji
multimedialnych
(z elementami dźwięku, video i
animacji)
Umiejętność przygotowania
prezentacji na zamówienie (na
zlecony temat, z wykorzystaniem
przekazanych materiałów)
Internet:
Wyszukiwanie informacji w
Internecie
Wprowadzanie danych na stronę
WWW
Obsługa poczty elektronicznej
Testowanie funkcjonalności
stron WWW (lub serwisów
internetowych)
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U MIE J ĘT N OŚC I BI URO WE
Obsługa urządzeń biurowych:
Drukowanie
Skanowanie dokumentów do
pliku PDF
Skanowanie obrazów do plików
graficznych
Kopiowanie
Bindowanie
Laminowanie
Niszczenie dokumentów
Odbieranie i wysyłanie faksów
Czynności kancelaryjne – dokumentacja biurowa:
Selekcja i kategoryzacja
dokumentów
Znajomość zasad organizacji
obiegu dokumentów w
przedsiębiorstwie i jego
poszczególne fazy
Znajomość metod
archiwizowania dokumentów w
przedsiębiorstwie
System kancelaryjny w przedsiębiorstwie:
Znajomość zasad
funkcjonowania dziennikowego,
bezdziennikowego i mieszanego
systemu kancelaryjnego
Ogólne zasady prowadzenia korespondencji przez przedsiębiorstwo:
znajomość zasad redagowania
poszczególnych elementów
pisma (pisanie daty,
adresowanie, rozpoczynanie
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pisma, zwrot kończący pismo,
podpisywanie pism, załączniki)
znajomość zasad postępowania
przy przyjmowaniu i wysyłaniu
korespondencji służbowej
Zasady prowadzenia korespondencji handlowej:
umiejętność formułowania
zapytań o ofertę, zamówienie,
reklamację
Zasady przyjmowania interesantów i prowadzenia rozmów telefonicznych:
znajomość zasad prowadzenia
rozmów telefonicznych
znajomość zasad przyjmowania
gości w przedsiębiorstwie i
obsługi klienta przez Internet
Zasady organizacji zebrań:
Umiejętność sporządzenia planu
organizacji zebrania
Umiejętność sporządzenia
typowego porządku obrad i
protokołu z zebrania
Umiejętność sporządzenia
zaproszenia na przyjęcie
biznesowe
Inne umiejętności:
Umiejętność przygotowania
materiałów na konferencję
(segregacja i spięcie materiałów
w uporządkowany sposób i w
określonym czasie)
* zaznaczyć, czy można liczyć na
bezbłędność
Umiejętność nadania
korespondencji na poczcie
* zaznaczyć, czy może to zrobić
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samodzielnie, czy z asystentem)
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ZAŁĄCZNIK 20
PROGRAM STAŻU

PROGRAM STAŻU
Dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Imię i nazwisko osoby odbywającej staż
Stanowisko, na którym odbywa się staż
Opiekun stażu
[imię i nazwisko, stanowisko]
Miejsce odbywania stażu
Wymiar czasowy stażu

Ustalone dni i godziny odbywania stażu

Data rozpoczęcia stażu

Szczegółowy program stażu

I.

Przedstawienie opiekuna stażu

[Omówienie struktury organizacyjnej w firmie, w której odbywa się staż. Wyjaśnienie, komu
podlega stażysta i do kogo może się zwrócić w przypadku pytań lub problemów].
II.

Zapoznanie się ze specyfiką pracy w miejscu odbywania stażu

[Omówienie, czym zajmuje się dana firma, a w szczególności dział, w którym odbywa się staż.
Oprowadzenie stażysty po budynku, wskazanie, gdzie znajduje się toaleta, kuchnia, etc.].
III.

Zapoznanie się z przepisami i regulaminami

[Zapoznanie z Regulaminem Pracy i Ustawą o ochronie danych osobowych. Krótki instruktaż
szkoleniowy z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych, instruktaż związany ze
stanowiskiem pracy].
IV.

Zapoznanie się z programem stażu
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[Omówienie programu stażu wspólnie ze stażystą, w tym jego zakresu obowiązków i ew. innych
obowiązków, jakie wiążą się z pracą na danym stanowisku. Omówienie oczekiwań wobec
stażysty i kwestii formalnych (godziny pracy, przerwy, nieobecności, etc.)].
V.

Zakres obowiązków stażysty:

[Wyszczególnienie zakresu zadań zawodowych, jakie będą wykonywane przez stażystę. Można
je podzielić na obowiązki, które stażysta będzie wykonywał samodzielnie i takie, które będzie
wykonywał wspólnie z innym pracownikiem działu, ew. obowiązki, podczas wykonywania
których będzie obserwował pracownika danego działu. Jeśli któreś zadanie wymaga
doprecyzowania, poniżej należy wpisać wyjaśnienie zadania.]

VI.

Rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, jakie nabędzie stażysta po
zrealizowaniu programu stażu.
[Należy wymienić umiejętności związane ze specyfiką pracy na danym stanowisku (np. w
przypadku pracownika biurowego: znajomość obsługi urządzeń biurowych, umiejętność
organizacji pracy w biurze, etc.) oraz inne umiejętności, np. znajomość przepisów BHP i
przeciwpożarowych, znajomość Regulaminu Pracy oraz Ustawy o ochronie danych
osobowych].

VII.

Sposób potwierdzenia przez firmę lub instytucję, w której odbywał się staż,
kwalifikacji lub umiejętności zawodowych nabytych przez stażystę.

[Zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione po zrealizowaniu programu stażu przez firmę
lub instytucję, w której odbywał się staż. Powinno zawierać informację o zadaniach
realizowanych przez stażystę i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie
stażu].

Data zakończenia stażu:
Podpis opiekuna stażu:
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ZAŁĄCZNIK 21
PROGRAM WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW

Imię i nazwisko stażysty:
Data:
Główne obszary wsparcia
1. Ustalenie długości trwania stażu (standard 50h).
2. Ustalenie dni i godzin odbywania stażu (biorąc pod uwagę możliwości
stażodawcy, stażysty i asystenta).
3. Ustalenie, w miarę możliwości, stałych terminów odbywania stażu (np. wtorek i
czwartek, g. 10.00 – 15.00).
4. Rozpisanie terminów w kalendarzu stażysty.
5. Ustalenie opiekuna stażu w firmie.
6. Wymiana kontaktów między opiekunem stażu w firmie, stażystą i asystentem.
7. Ustalenie osoby, z którą można się kontaktować w razie pytań lub problemów.
8. Ustalenie ze stażystą miejsca odbywania stażu i sposobu dojazdu.
9. Przygotowanie miejsca pracy dla stażysty (w miarę możliwości stałe i spokojne
miejsce pracy)
10. Ustalenie spotkania organizacyjnego, podczas którego:
omówione zostaną oczekiwania w stosunku do stażysty,
omówione zostaną zadania, które stażysta będzie musiał wykonać,
omówione zostaną zasady współpracy (godziny przyjścia, godziny przerw,
inne),
stażysta będzie mógł zapoznać się z otoczeniem (miejsce pracy, toaleta,
miejsce na przerwę itp.),
podpisane zostaną dokumenty potrzebne do realizacji stażu (umowa,
oświadczenia itp.).
Dodatkowe obszary wsparcia
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Poziom wsparcia osoby z zespołem Aspergera zależy od stopnia jej niepełnosprawności
(poziom funkcjonowania intelektualnego i społecznego); niektórzy potrzebują
niewielkiego wsparcia, inni wymagają stałej pomocy.
Trzy podstawowe założenia wspólne dla wszystkich osób z ZA to:
1. Dostosowanie komunikacji:
unikanie przenośni,
pytanie wprost,
precyzyjne wypowiadanie się,
sprawdzanie, czy zostało się zrozumianym,
jasne komunikowanie oczekiwań,
jasne informacje zwrotne.
2. Precyzyjne określanie obowiązków, zadań oraz kryteriów poprawności ich
wykonania:
wyjaśnienie celu zadania,
omówienie wszystkich etapów wykonania zadania,
określenie oczekiwanego rezultatu,
określenie przedziału czasowego (dotyczy wykonania zadań i przerw),
sprawdzenie, czy polecenie zostało zrozumiane.
3. Ustalenie zasad pracy dla stażysty (zasady powinny być umieszczone na biurku
stażysty, w sytuacji ich nieprzestrzegania należy się do nich odwołać):
słucham uważnie wyjaśnień dotyczących zadań, które mam wykonać,
zadaję pytania, jeśli czegoś nie rozumiem,
wykonuję zadania, które zostaną mi przydzielone,
informuję, jeśli czegoś nie udało mi się wykonać, tłumaczę dlaczego,
pytania nie na temat zostawiam na przerwę,
nowe pomysły zostawiam na przerwę,
inne (można dopisać, jeśli w miejscu pracy pojawi się sytuacja trudna).
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Dodatkowe informacje o stażyście
(Informacje o stażyście opracowane indywidualnie przez terapeutę prowadzącego):

__________________________________________

data i podpis terapeuty prowadzącego
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ZAŁĄCZNIK 22
PAKIET INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POSZUKIWANIA PRACY DLA OSÓB Z ZESPOŁEM
ASPERGERA

Katarzyna Matynia
Pakiet informacyjny przeznaczony jest dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i
osób z zespołem Aspergera, które są zainteresowanie podjęciem pracy zawodowej.
Osoby te znajdą tu wskazówki przydatne do ubiegania się o pracę i informacje dotyczące
dostępnego dla nich wsparcia. Pakiet został opracowany w dużej mierze w oparciu o
materiały informacyjne udostępnione przez National Autistic Society, partnera Fundacji
SYNAPSIS z Wielkiej Brytanii.
Dlaczego szukamy pracy?
Posiadanie pracy i zarabianie pieniędzy jest fundamentalną częścią życia większości
dorosłych, podnosi ich status społeczny, przynosi dochód, daje im niezależność i
szacunek. Wiele osób z autyzmem i zespołem Aspergera bardzo chciałoby pracować, ale
zwykle napotykają trudności związanie ze zdobyciem i utrzymaniem pracy. Pracodawcy
posiadają zbyt małą wiedzę na temat autyzmu i nie zdają sobie sprawy, że osoby z ZA
mogą wnieść do ich miejsc pracy wiele cennych umiejętności i talentów.
Jak zacząć szukać pracy?
Zanim zaczniesz szukać pracy, zastanów się, jaki typ pracy będzie dla ciebie najbardziej
odpowiedni. Większość ludzi wybiera prace zgodne z ich umiejętnościami,
wykształceniem i osobowością. Na początek pomyśl, w czym jesteś dobry i w jakiego
typu pracach mógłbyś to wykorzystać. Poniższe wskazówki pomogą ci określić twoje
atuty:
Zrób listę zainteresowań i zajęć, które lubisz, takich jak np. praca z komputerem,
gotowanie, liczenie czy rysowanie. Możliwe, że masz rozległą wiedzę na jakiś
temat lub talent w jakiejś konkretnej dziedzinie, który mógłbyś wykorzystać w
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pracy zawodowej. Pomyśl o swoich wszystkich zainteresowaniach – nie tylko
tych, które według ciebie są związane z pracą.
Zrób listę swoich kompetencji zawodowych (świadectw ukończenia szkół lub
kursów, kwalifikacji, uprawnień, posiadanych przez ciebie certyfikatów i licencji,
zdobytych umiejętności), wraz z krótkimi notatkami, dlaczego zależało ci na
zdobyciu tych kompetencji – co cię w nich zainteresowało?
Zrób listę wszystkich swoich doświadczeń zawodowych (również jeśli
pracowałeś jako wolontariusz lub odbyłeś staż zawodowy) i obowiązków, jakie
wykonywałeś w każdej z tych prac. Pomyśl, w czym byłeś dobry, a co
ewentualnie mógłbyś poćwiczyć, żeby móc pracować lepiej.
Zrób listę swoich umiejętności, zdolności i ogólnie rzeczy, w których jesteś
dobry, zwracając uwagę na:
-

predyspozycje zawodowe, np. jestem dobry w nauce pamięciowej, umiem
dobrze liczyć, dobrze czytam, posiadam zdolność koncentracji przez
dłuższy okres czasu na zadaniach powtarzalnych lub takich, które
wymagają przywiązywania uwagi do szczegółów;

-

umiejętności interpersonalne, np. jestem szczery, lojalny, godny zaufania.

Skoncentruj się na swoich atutach – każdy z nas ma trudności w jakiejś
dziedzinie, więc pomyśl najpierw o tych rzeczach, w których jesteś dobry i takich,
w których mógłbyś się stać dobry.
Nie przejmuj się, jeśli stworzenie listy sprawia ci trudności. Nie oznacza to, że nie masz
umiejętności, tylko że masz kłopoty z ich określeniem. Być może ktoś, kto cię dobrze
zna, mógłby ci w tym pomóc? Dobrym pomysłem będzie poprosić kogoś bliskiego o
pomoc w stworzeniu takiej listy.
Również stworzenie listy rzeczy, których nie lubisz robić, i w których uważasz, że nie
jesteś dobry, może okazać się przydatne. Dzięki takiej liście będziesz mógł
wyeliminować niektóre zawody, np. jeśli masz nadwrażliwy słuch, prawdopodobnie
będziesz wolał unikać głośnego środowiska pracy.
W jakich pracach możesz wykorzystać swoje umiejętności?
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Kiedy

już

przygotujesz

swoją

listę,

spójrz

na

umiejętności,

kwalifikacje

i

zainteresowania, które wymieniłeś i pomyśl, w jakich pracach mogłyby się przydać.
Przykładowo, jeśli potrafisz dobrze liczyć, mógłbyś wykorzystać swoje zdolności w
takich zawodach, jak pracownik hurtowni, pracownik działu księgowości czy
programista. I w tym przypadku najlepiej będzie porozmawiać z kimś, kto cię dobrze zna
i ma bogate doświadczenie zawodowe. Warto również skorzystać z pomocy
profesjonalnego doradcy zawodowego i wykonać test predyspozycji zawodowych.
Interesuje cię konkretny zawód? Dowiedz się o nim jak najwięcej
Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkretnym zawodem, postaraj się dowiedzieć jak
najwięcej na jego temat, co pozwoli ci się upewnić, że to właściwy wybór. Dobrze jest
porozmawiać z osobą, która dany zawód wykonuje i opisze szczegółowo obowiązki. Jeśli
wykonywanie tego zawodu wymaga określonych kwalifikacji, zastanów się, ile czasu
zajmie ci ich zdobycie i pomyśl, czy to jest na pewno to, co chcesz robić w życiu.
Bądź realistą – ale pomyśl też, co możesz zmienić
Bądź realistą – zastanów się czy praca, którą chciałbyś wykonywać nie wiąże się z
pewnymi cechami, z którymi możesz mieć trudności, np. czy jesteś punktualny? Jeśli nie,
nie wybieraj prac, w których punktualność jest niezbędna lub postaraj się popracować
nad swoją punktualnością. Jeżeli nie lubisz częstych i niespodziewanych zmian, to nie
wybieraj pracy, która wymaga elastycznego i szybkiego reagowania zależnie od
przebiegu wydarzeń.
Ważne jest również, żeby aplikować o pracę, do której wykonywania masz niezbędne
kwalifikacje i doświadczenie. Jeśli będziesz się ubiegał o pracę, do której wykonywania
nie masz kwalifikacji, prawdopodobnie nie zostaniesz zaproszony na rozmowę
kwalifikacyjną i możesz się poczuć rozczarowany, jeśli taka sytuacja będzie się
powtarzać. Jeśli jednak bardzo ci zależy, żeby spróbować sił w zawodzie, w którym
nigdy nie pracowałeś i do którego wykonywania nie masz wystarczających kwalifikacji,
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warto jest pomyśleć o stażu, który pozwoli ci zorientować się, jak wygląda praca na
danym stanowisku oraz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.
Poszukiwanie ofert pracy
Najlepszym źródłem poszukiwania ofert pracy jest obecnie Internet. Istnieje wiele
portali internetowych, które specjalizują się w pośrednictwie pracy (np. pracuj.pl,
gazetapraca.pl, praca.gratka.pl, jobpilot.pl). Niektóre z nich zawierają oferty skierowane
specjalnie do osób niepełnosprawnych, np.:
www.fpmiinr.org.pl
www.niepelnosprawni.pl
www.tus.org.pl
www.zpchr.pl
www.popon.pl
www.bezbarier.pl
www.tai.pl
www.actus.free.ngo.pl
www.niewidzialni.eu
Warto również regularnie przeglądać oferty powiatowych urzędów pracy i ogłoszenia w
lokalnych placówkach Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) oraz sprawdzać rubrykę „Dam
pracę” na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Jeśli nie masz dostępu do
Internetu, możesz szukać ofert pracy w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
Kursy i szkolenia
Osoby poszukujące pracy mają do dyspozycji różnego rodzaju szkolenia, kursy i
warsztaty przygotowujące do wykonywania pracy zawodowej. Niektóre kursy i
szkolenia powstały specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych. Listę takich
kursów można znaleźć na stronie: www.niepelnosprawni.pl.
Poradnictwo zawodowe
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Poradnictwo zawodowe realizowane jest przez centra aktywizacji zawodowej (CAZ)
działające w ramach powiatowych urzędów pracy. Osoba poszukująca pracy może się
spotkać z profesjonalnym doradcą zawodowym, którego zadaniem jest pomoc w
wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego. Doradca
bierze pod uwagę możliwości psychofizyczne i sytuację życiową osoby poszukującej
pracy, mając też na względzie potrzeby rynku pracy.
Warto również odwiedzić Ochotnicze Hufce Pracy, które prowadzą warsztaty
autoprezentacji dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pomagają
określić zainteresowania i predyspozycje zawodowe osób poszukujących pracy na
podstawie testów przygotowanych przez psychologa. Zarówno PUP, jak i OHP zajmują
się również pośrednictwem pracy.
Formy wsparcia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych
Lista aktualnie dostępnych form wsparcia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych
oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, finansowanych ze środków
Funduszu Pracy i PFRON, jest dostępna na stronach powiatowych urzędów pracy.
Należy pamiętać, że osoba, która nabyła prawo do renty socjalnej, nie jest osobą
bezrobotną, może natomiast być osobą poszukującą pracy, jeżeli zarejestruje się w
powiatowym urzędzie pracy.
Informacje dla osób, które chcą się zarejestrować w urzędzie pracy
Poniżej znajdują się informacje dla osób, które chcą się zarejestrować w Urzędzie Pracy
m.st. Warszawy. Osoby z ZA, w zależności od tego czy posiadają orzeczenie o
niepełnosprawności, mogą się rejestrować w jednej z dwóch siedzib urzędu:
1. Urząd Pracy m. st. Warszawy
placówka, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa,
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NIP 113-21-91-233
Telefon na Infolinię: 19524
REGON 016210417
fax: 22 837-33-40,
e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl
Urząd Pracy na ul. Ciołka 10A obsługuje osoby z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota,
Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy oraz osoby
niepełnosprawne z wszystkich dzielnic.
2. Urząd Pracy m. st. Warszawy
ul. Grochowska 171B, 04-111 Warszawa,
NIP 113-21-91-233
REGON 016210417
telefon-centrala: 22 512 43 00
fax: 22 813-20-32,
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
Urząd Pracy na ul. Grochowskiej 171B obsługuje osoby z dzielnic: Praga Płd., Praga Płn.,
Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła.
Obie siedziby Urzędu czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.
Obsługa Interesantów odbywa się w godzinach 8:00-15:00.
Uwaga: Osoby, które chcą się zarejestrować w Urzędzie Pracy, powinny najpierw
pobrać numerek. Numerki wydawane są do godziny 14:30.
Osoby zameldowane w Warszawie, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
nie muszą pobierać numerków i zgłaszają się bezpośrednio do pokoju nr 11 w Urzędzie
Pracy na ul.Ciołka10A.
Rejestracja w urzędzie pracy
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Osoba bezrobotna zgłasza się w celu dokonania rejestracji w urzędzie pracy właściwym
ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego
zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj
oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy.
Wszystkie osoby niepełnosprawne, które są zameldowane w Warszawie i które
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, rejestrują się w Urzędzie Pracy na ul.
Ciołka10A,

w

pokoju

nr

11,

gdzie

mieści

się

Dział

Obsługi

Osób

Niepełnosprawnych (wchodzi się do niego przez pokój nr 12).
Osoby niepełnosprawne spoza Warszawy, które są zameldowane na terenie
województwa mazowieckiego i które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
również mogą się zarejestrować w Urzędzie Pracy na ul. Ciołka 10A, ale
wyłącznie jako osoby poszukujące pracy (nie jako osoby bezrobotne). Jeśli osoby
te chcą uzyskać status osób bezrobotnych, powinny się zarejestrować w urzędzie
pracy właściwym dla ich miejsca zameldowania.
Osoby, które są zameldowane w Warszawie i które nie posiadają orzeczenia o
niepełnosprawności, mogą się zarejestrować jako osoby bezrobotne w urzędzie
pracy właściwym dla ich miejsca zameldowania.
Osoby spoza Warszawy, które są zameldowane na terenie województwa
mazowieckiego i które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności mogą się
zarejestrować w Warszawie, ale wyłącznie jako osoby poszukujące pracy (nie
jako osoby bezrobotne). Jeśli osoby te chcą uzyskać status osób bezrobotnych,
powinny się zarejestrować w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca
zameldowania.
Każda osoba zgłaszająca się do rejestracji wypełnia kartę rejestracyjną zgodnie z
posiadanymi dokumentami. Wypełniane są tylko białe pola tej karty. Każda informacja
zapisana w karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika
urzędu z oryginałami dokumentów dostarczonymi w chwili rejestracji. Osoba
rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności
pracownika urzędu, prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.
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Dokumenty wymagane przy rejestracji:
1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem
zameldowania;
2. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale, natomiast:
osoba, która uzyskała absolutorium, lecz nie obroniła pracy magisterskiej
oraz nie ma wyznaczonego terminu ewentualnej obrony, powinna do
rejestracji dostarczyć zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu absolutorium z
informacją o niewyznaczonym terminie obrony pracy,
dyplomy

ukończenia

studiów

wydane

przez

uczelnie

państw

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich OECD lub państw
członkowskich EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,

potwierdzają

w

Polsce

posiadanie

wyższego

wykształcenia, jednak do rejestracji dokumenty te należy dostarczyć po
przetłumaczeniu na język polski,
dyplomy ukończenia studiów wydane przez uczelnie innych państw niż
określone wyżej będą uznawane, jeżeli ich równoważność z jego polskim
odpowiednikiem określona zostanie w drodze nostryfikacji;
3. Świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia, zaświadczenia o okresach
wykonywania innej pracy zarobkowej (umowa agencyjna, umowa zlecenie,
umowa o dzieło), decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął jeszcze
okres do wskazanego w decyzji dnia rozpoczęcia działalności, lub wniosek o
zawieszeniu działalności (EDG-1), jeżeli jednoznacznie wynika data zawieszenia
działalności gospodarczej, w przeciwnym wypadku zaświadczenie o okresie
zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął okres zawieszenia oraz
wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień –
oryginały;
4. Dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac,
jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada;
5. Numer NIP;
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6. Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU (dot. osób które odbyły służbę
wojskową);
7. Osoby

niepełnosprawne

dokumentów

również

winny

dostarczyć

orzeczenie

do

rejestracji

o niepełnosprawności

oprócz

wydane

ww.
przez

uprawniony organ;
8. Dokument dodatkowy – legitymacja ubezpieczeniowa;
9. Świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia – kursy, szkolenia, uprawnienia
zawodowe, prawo jazdy (oryginały).
Uwaga: Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o
których mowa w punktach 1-4 lub w przypadku odmowy złożenia podpisu w karcie
rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.
Przygotowanie CV i listu motywacyjnego
Jeśli szukasz pracy, będziesz musiał stworzyć swoje CV i list motywacyjny.
Curriculum vitae (CV) to skrócony życiorys, który wysyła się do potencjalnego
pracodawcy. Pracodawca na jego podstawie decyduje, czy kandydat posiada
odpowiednie kwalifikacje i czy warto zaprosić go na rozmowę kwalifikacyjną. CV
powinno mieć określoną formę, dlatego dobrze jest poprosić o pomoc w jego stworzeniu
doradcę zawodowego lub poszukać wzorów CV w Internecie (wpisz: „wzór CV” do
Google lub innej wyszukiwarki). CV kładzie nacisk na wykształcenie i doświadczenie
zawodowe, warto wpisać w nim również odbyte staże, zainteresowania i dodatkowe
umiejętności oraz – obowiązkowo – dane osobowe i teleadresowe.
List motywacyjny należy skierować do pracodawcy, w którego firmie chciałbyś
pracować. Listy motywacyjne pisze się najczęściej w odpowiedzi na konkretne
ogłoszenie, na które należy się powołać. Postaraj się w możliwie zwięzły sposób
uzasadnić, dlaczego – twoim zdaniem – jesteś najodpowiedniejszym kandydatem na
dane stanowisko. Wymień kwalifikacje i umiejętności, które mogą się okazać przydatne
na stanowisku, na które chcesz aplikować. Wskazówki dotyczące pisania listów
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motywacyjnych znajdziesz w Internecie (wpisz: „wzór listu motywacyjnego” do Google
lub innej wyszukiwarki).
Rozmowa kwalifikacyjna
Większość pracodawców chce się spotkać z kilkoma kandydatami, zanim wybierze tego
najbardziej odpowiedniego na dane stanowisko i zaproponuje mu pracę. Rozmowy
kwalifikacyjne są stresujące dla większości ludzi, jednak dla osób z ZA mogą być
szczególnym wyzwaniem, ze względu na ich trudności z komunikacją. Przed rozmową
kwalifikacyjną warto, żebyś się zastanowił, jakich pytań możesz się spodziewać i co byś
chciał na nie odpowiedzieć. Możesz zrobić krótkie notatki, ale nie ucz się odpowiedzi na
pamięć, bo mogłoby to zabrzmieć nienaturalnie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej
kandydat ma zazwyczaj możliwość zadawać pytania, jeśli chce się dowiedzieć czegoś
więcej na temat oferowanej pracy. Możesz sobie wcześniej przygotować pytania, które
chciałbyś zadać, ale postaraj się nie zadawać ich zbyt wiele – raczej nie więcej niż jedno
lub dwa.
O czym warto pamiętać podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Rozmowa kwalifikacyjna jest dla ciebie szansą, żeby wyjaśnić pracodawcy, dlaczego
jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko. Opowiedz o tym, jakie masz
umiejętności przydatne w pracy, o którą się ubiegasz, ale postaraj się nie mówić za dużo.
Oto kilka przydatnych wskazówek do zapamiętania:
Kiedy przedstawiasz się pracodawcy, podaj mu rękę na przywitanie.
Spróbuj się zrelaksować, ale nie przesadnie – nie bujaj się na krześle, postaraj się
siedzieć prosto i nie szuraj nogami.
Postaraj się utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą, ale nie wpatruj się w
niego uporczywie. Jeśli podczas rozmowy kwalifikacyjnej obecnych jest kilka
osób, postaraj się utrzymywać kontakt wzrokowy z każdą z nich, szczególnie w
momencie, kiedy z nią rozmawiasz.
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Odpowiadaj na pytania jasno i wyraźnie. Mów o tym, co potrafisz, ilustrując to
przykładami. Kiedy rozmówca zapyta cię, jak wykonałbyś konkretne zadanie, a
tobie zdarzyło się już wykonać takie lub podobne zadanie w przeszłości, powiedz
o tym i wyjaśnij jak to zrobiłeś.
Jeśli nie zrozumiałeś pytania lub nie jesteś pewien, czy je dobrze zrozumiałeś,
poproś rozmówcę, żeby sprecyzował, co ma na myśli. Lepiej jest grzecznie
poprosić o wyjaśnienie pytania, niż odpowiedzieć niepoprawnie lub nie na temat.
Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną może zapytać, czy masz jakieś
pytania dotyczące pracy, o którą się ubiegasz. Jeśli masz przygotowane pytania,
zadaj je, ale nie pytaj o zbyt wiele rzeczy, zwłaszcza o takie, które zostały już
wcześniej wyjaśnione. Jeśli dostaniesz tę pracę, będziesz miał możliwość zadać
resztę pytań później.
 Pamiętaj, że osobie przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną zależy na
tym, żeby znaleźć odpowiednią osobę na dane stanowisko. To nie jest
konfrontacja – twój rozmówca chciałby, żeby rozmowa dobrze ci poszła.

326

ZAŁĄCZNIK 23
PAKIET INFORMACYJNY DLA PRACODAWCÓW

Maria Jankowska, Katarzyna Matynia
Pakiet informacyjny przeznaczony jest dla pracodawców, którzy chcą uzyskać
informacje na temat zatrudnienia osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Pakiet
został opracowany w dużej mierze w oparciu o materiały informacyjne udostępnione
przez National Autistic Society oraz książkę „Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera.
Poradnik praktyczny” opracowaną przez NAS i wydaną przez Fundację SYNAPSIS.
INFORMACJE OGÓLNE
Czym jest autyzm i zespół Aspergera?
Autyzm i zespół Aspergera (ang. Asperger syndrome) zalicza się do całościowych
zaburzeń rozwojowych oznaczonych symbolem F-84 wg międzynarodowej klasyfikacji
chorób ICD-10. Należą one do zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. ASD – Autism
Spectrum Disorders), które wpływają na to, w jaki sposób osoba nimi dotknięta
postrzega świat, przetwarza informacje i współdziała z innymi. Osoby z ZA zwykle z
trudem nawiązują relacje z innymi ludźmi, mają problemy z komunikacją i myśleniem
abstrakcyjnym, u części z nich występują również trudności w uczeniu się. Z tego
powodu wiele z osób z autyzmem i zespołem Aspergera otrzymuje orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.
Jednak wiele osób z ZA ma średni lub ponadprzeciętny iloraz inteligencji, przy czym
często są to osoby dobrze wykształcone i posiadają umiejętności, które mogą być bardzo
cenione w miejscu pracy.
Kim jest As?
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Z doświadczeń Fundacji SYNAPSIS oraz jej zagranicznych partnerów wynika, że przy
odpowiednim wsparciu osoby z ZA mają szansę nie tylko śmiało konkurować z innymi
pracownikami na rynku pracy, ale pod wieloma względami mogą okazać się od nich
lepsi. Ze względu na ogromny potencjał zawodowy wysokofunkcjonujących osób z
autyzmem i osób z zespołem Aspergera, nazwaliśmy ich Asami45.
As – pracownik doskonały
W niektórych pracach wymagających koncentracji i ogromnej dokładności, szczególnie
w pracach opartych na powtarzalności pewnych czynności, osoby z ZA zwykle okazują
się bezkonkurencyjne. Wśród profesji, które wydają się być dla nich stworzone, znajdą
się zawody związane z wykonywaniem prac biurowych i IT, takie jak prace
administracyjne, prace związane ze statystyką, wprowadzanie danych, prace
informatyczne czy programowanie komputerowe.
Zatrudnij Asa
Pracownicy z ZA „wykazują się dobrą pamięcią, przywiązują ogromną uwagę do
szczegółów, są wytrwali, zmotywowani do pracy i postępują zgodnie z procedurami i
zaleceniami” – twierdzi Thorkil Sonne, założyciel duńskiej firmy Specialisterne,
zatrudniającej osoby z ZA przy testowaniu oprogramowania m.in. dla takich firm, jak
Microsoft, Nokia, Siemens czy Nordea.
Cechy łączone ze spektrum autyzmu, które mogą się okazać atutem w miejscu
pracy to m.in.:
wiarygodność,
motywacja do pracy,

Nazwa „As” w kontekście osoby z ZA została użyta po raz pierwszy przez Fundację SYNAPSIS na
potrzeby projektu dotyczącego aktywizacji społecznej i zawodowej osób z ZA, realizowanego w okresie
10.2010-12.2012. Projektowi nadano roboczą nazwę „Zatrudnij Asa”. Zastosowano tu analogię do
terminologii używanej przez duńską organizację partnetrską SPF, gdzie osoby z ZA określane są mianem
„Specjalistów” (z ang. Specialist People).
45
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wysoki poziom umiejętności technicznych (często znakomite kwalifikacje i
umiejętności w dziedzinie IT),
dokładność i zwracanie uwagi na szczegóły,
dobra koncentracja podczas rutynowych zajęć i procedur,
pamięć do faktów i liczb,
logiczne podejście do zadań,
sprawność manualna.
Osoby z ZA świetnie wykonują zadania:
wymagające zwracania uwagi na szczegóły i dokładności, np. wprowadzanie
danych, edycja tekstów i prace badawcze,
rutynowe i powtarzalne, np. kopiowanie, skanowanie, sortowanie, rozsyłanie
informacji,
związane z liczbami, statystykami, faktami, np. finanse lub księgowość,
o jasnych procedurach postępowania, np. obsługa poczty przychodzącej i
wychodzącej, archiwizowanie, praca w bibliotece,
o ściśle określonej strukturze, w których wiadomo, co jest działaniem
prawidłowym a co nie, np. administracja lub programowanie komputerowe.
Dostosowanie procesów rekrutacyjnych
Osoby z ZA mają wiele do zaoferowania swoim pracodawcom, jednak często przejście
przez proces rekrutacji jest dla nich znacznie trudniejsze, niż wykonywanie i utrzymanie
pracy. W efekcie pracodawcy tracą dostęp do potencjalnego źródła utalentowanych
pracowników. Tymczasem można zmodyfikować proces rekrutacyjny w taki sposób, aby
umożliwiał on osobom z ZA ubieganie się o pracę i gwarantował, że ich potencjał
zawodowy zostanie zauważony.
Ogłoszenia rekrutacyjne
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W wielu ogłoszeniach rekrutacyjnych pracodawcy formułują wymagania dotyczące
danego stanowiska niejako automatycznie, oczekując od kandydatów „doskonałej
umiejętności pracy w zespole” lub „doskonałych umiejętności interpersonalnych i
komunikacyjnych”.

Ponadprzeciętne

zdolności

komunikacyjne,

tak

istotne

na

stanowiskach związanych z prowadzeniem negocjacji lub prezentacji, w większości
innych prac nie są konieczne.
Osoby z ZA cechuje szczerość i uczciwość. Stąd, jeśli uznają, że nie posiadają jakichś
kwalifikacji bądź cech wymaganych na stanowisku opisanym w ogłoszeniu
rekrutacyjnym, najprawdopodobniej nie będą na nie aplikować. Tym samym
pracodawca może stracić szansę zatrudnienia pracownika, który może, co prawda, nie
być duszą towarzystwa, ale za to jest znakomitym specjalistą w danej dziedzinie. Ważne
jest, żeby pracodawcy ustalali, jakie umiejętności są rzeczywiście niezbędne na danym
stanowisku i opisywali je w ogłoszeniach łatwym do zrozumienia językiem.
Ujawnienie informacji o niepełnosprawności
Podczas procesu rekrutacji pracodawca ma prawo zadać pytanie dotyczące
niepełnosprawności, ale tylko wtedy, jeśli zada je każdemu kandydatowi. Z kolei osoba
ubiegająca się o pracę nie ma obowiązku ujawniania tej informacji.
Jednak warto podkreślić, że ujawnienie informacji o niepełnosprawności daje
pracodawcy szansę na zapewnienie osobom z ZA odpowiedniego wsparcia. Na
określenie swojej niepełnosprawności kandydat może użyć następujących określeń:
„zespół Aspergera”, „autyzm”, „autyzm o wysokim poziomie funkcjonowania” lub
„zaburzenie ze spektrum autyzmu”.
Jeżeli osoba z ZA nie ujawni informacji na temat swojej niepełnosprawności, z
pewnością nie otrzyma żadnego dodatkowego wsparcia. Może podzielić się tą
informacją w późniejszym czasie, możliwe też, że pracodawca sam dowie się o
niepełnosprawności pracownika. W tym momencie pracodawca powinien rozważyć
dokonanie stosownych zmian, uwzględniających potrzeby podwładnego.
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Jeśli pracodawcy zależy na ujawnieniu przez osoby starające się o pracę informacji o ich
niepełnosprawności, powinien zaznaczyć w ogłoszeniu, że poszukuje na dane
stanowisko osoby niepełnosprawnej lub dać kandydatom możliwość ujawnienia tej
informacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
Formularze aplikacyjne
Formularze aplikacyjne, które zastępują tradycyjne CV, są ostatnio coraz częstszym
zjawiskiem. Są tworzone przez pracodawców w celu zdobycia podobnej wiedzy o
kandydacie, jaką zwykle zawiera CV, jednak w usystematyzowanej formie i z naciskiem
na informacje, które są dla danego stanowiska istotne.
Formularz aplikacyjny to dobre miejsce na dobrowolne ujawnienie przez pracownika
informacji dotyczącej jego niepełnosprawności – często praktykuje się to zagranicą, np.
w Wielkiej Brytanii. Formularz powinien zachęcać osoby z ZA do zadeklarowania swojej
niepełnosprawności i poinformowania pracodawcy o tym, jakie racjonalne adaptacje
mogłyby się okazać przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoby z ZA mogą mieć trudności z odpowiadaniem na
pytania abstrakcyjne lub niejasno sformułowane. Mają trudności z wyobrażaniem sobie
przyszłości, co oznacza, że najczęściej nie są w stanie dobrze odpowiedzieć na pytania
hipotetyczne, wymagające wyobrażenia sobie, co by zrobiły w danej sytuacji, np. „Co byś
zrobił, gdyby szef dał ci tydzień na wykonanie zadania i wyjechał na urlop, a ty
napotkałbyś szereg trudności?”.
Koncepcja „reklamowania się” jest obca większości osób z ZA. Najczęściej po prostu
mówią prawdę, zamiast rozwodzić się nad swoimi mocnymi stronami, jak zrobiłaby
większość z nas. Trudność sprawiają im również pytania otwarte. Poproszone o
opowiedzenie o swoim doświadczeniu często reagują odpowiedziami typu „tak” lub
„nie”.
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Aby dać kandydatom z ZA szansę na zaprezentowanie swoich zdolności, należy nie tylko
odpowiednio dostosować rozmowę kwalifikacyjną, ale również połączyć ją z testem lub
zadaniem próbnym. To może być bardziej wiarygodne świadectwo zdolności kandydata
do wykonywania danej pracy.
Wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej
Zadawaj pytania szczegółowe zamiast ogólnych. Na przykład prośba: „Proszę mi
opowiedzieć o sobie” jest niejednoznaczna, przez co kandydatowi z ZA będzie
trudno wydedukować, o co chodzi osobie prowadzącej rozmowę. Lepsze będzie
zdanie: „Proszę mi opowiedzieć o swojej ostatniej pracy i obowiązkach, z jakimi
się wiązała”.
Zadawaj pytania dotyczące realnego doświadczenia kandydata lub takie, które
odnoszą się do konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy, o którą się stara,
np.: „Czy w ostatniej pracy zajmował się Pan archiwizacją? Z jakich procedur Pan
korzystał, aby zapewnić efektywność swojej pracy?”.
Unikaj pytań hipotetycznych i abstrakcyjnych w rodzaju: „Jak poradziłby sobie
Pan z dotrzymaniem terminu, jeśli ciągle by coś Panu przeszkadzało w pracy?”.
Dużo lepsze byłoby takie pytanie: „Proszę pomyśleć o swojej ostatniej pracy. Jak
radził Pan sobie ze swoimi zadaniami, gdy inni Panu przeszkadzali?”.
Daj kandydatowi więcej czasu na odpowiedź i bądź przygotowany na
podsuwanie drobnych podpowiedzi, które pomogą mu w przekazaniu
najistotniejszych informacji.
Daj kandydatowi znać, jeśli mówi zbyt długo. Osoby z ZA mogą mieć trudności z
ocenieniem wymaganej ilości informacji. Możesz po prostu powiedzieć: „Wiemy
już wystarczająco dużo na ten temat, chcielibyśmy przejść do kolejnego pytania”.
Miej na uwadze, że osoba z ZA może interpretować wypowiedź dosłownie, np. na
pytanie: „Jak się Pan odnajdywał w swojej ostatniej pracy?” możemy uzyskać
odpowiedź: „Wcale się nie gubiłem”.
Miej na uwadze, że utrzymywanie kontaktu wzrokowego – zarówno krótkiego,
jak i długiego – może być trudne dla osoby z ZA i wynika bezpośrednio z samej
istoty zaburzeń autystycznych.
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Wsparcie podczas rozmowy kwalifikacyjnej – osoby towarzyszące
Z doświadczeń zagranicznych wynika, że wiele osób z ZA wypada znacznie lepiej
podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli mają obok siebie osobę towarzyszącą, która
może im pomóc w zrozumieniu pytań i oczekiwań pracodawcy. Taką osobą może być
przyjaciel, członek rodziny, doradca zawodowy lub asystent. Osoba towarzysząca nie
udziela odpowiedzi za osobę z ZA, tylko przeformułowuje pytania i pomaga jej w
komunikacji z komisją rekrutacyjną.
Testy i okresy próbne
Dla kandydatów z ZA testy są dużo lepszą okazją do pokazania swoich zdolności, niż
sama rozmowa kwalifikacyjna. Należy unikać testów z odpowiedziami w skali od 1 do
10 oraz pytań wielokrotnego wyboru, ponieważ wymagają one specyficznego sposobu
myślenia, sprawiającego trudność osobom z ZA. Bardziej wskazana jest formuła krótkich
pytań i odpowiedzi. Osoby z ZA mogą uzyskać lepsze wyniki, jeśli dostaną więcej czasu
na wykonanie testów pisemnych czy sformułowanie myśli. Można zapytać, czy dana
osoba potrzebuje dodatkowego czasu (wystarczy dodatkowe 25% czasu, 50% to już za
dużo). Innym sposobem sprawdzenia, czy osoba z ZA jest odpowiednim kandydatem na
dane stanowisko pracy jest zaproponowanie jej okresu próbnego. Może to być dzień,
tydzień lub miesiąc – ważne by jego długość była to z góry jasno określona i żeby był to
wystarczająco długi czas, który pozwoli osobie z ZA zaprezentować swoje umiejętności.
DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRACY I MIEJSCA PRACY DO POTRZEB OSOBY Z ZA
Racjonalne adaptacje
„Racjonalne adaptacje” to przemyślane działania mające na celu zaprojektowanie
miejsca pracy w sposób redukujący lub usuwający poważne niedogodności, które mogą
przeszkadzać niepełnosprawnemu pracownikowi lub osobie starającej się o pracę.
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Racjonalne adaptacje, które mogą być szczególnie przydatne dla pracowników z ZA są
zazwyczaj łatwe do wprowadzenia i rzadko wiążą się z większymi kosztami. Należą do
nich:
przydzielenie części obowiązków osoby niepełnosprawnej innemu pracownikowi
(np. zwolnienie osoby z ZA z obowiązku prowadzenia rozmów telefonicznych – w
zamian można przydzielić jej część obowiązków innych osób, np. prace związane
z segregowaniem),
zezwolenie na nieobecność w pracy ze względu na rehabilitację, badania
lekarskie lub terapię,
prowadzenie lub organizowanie szkoleń dla osoby niepełnosprawnej,
zmodyfikowanie sposobów testowania umiejętności,
zaoferowanie superwizji (np. trenera lub asystenta pracy),
dostosowanie godzin pracy (np. jeśli podróżowanie w godzinach szczytu jest
stresujące dla osoby niepełnosprawnej),
przeniesienie osoby niepełnosprawnej na inne nieobsadzone stanowisko,
zmiana miejsca wykonywania pracy (np. jeśli dana osoba źle znosi długie dojazdy
środkami komunikacji miejskiej),
odpowiednie przystosowanie miejsca pracy – zazwyczaj potrzebne jest miejsce
spokojne, w jak najmniejszym gronie współpracowników.
Określenie odpowiedniego poziomu wsparcia
Ustalenie odpowiedniego poziomu wsparcia jest kluczowym czynnikiem, warunkującym
sukces osoby z ZA w nowej pracy. Jeżeli osoba z ZA otrzyma wsparcie, którego
potrzebuje, pomoże to umocnić jej wiarę w siebie i podnieść jej motywację do pracy.
Zyska na tym również pracodawca, który zainwestował w zatrudnienie i przeszkolenie
tej osoby. Niektórzy pracownicy z ZA w ogóle nie potrzebują wsparcia, wielu może
pracować samodzielnie po wstępnym okresie bezpośredniego wsparcia, inni z kolei
potrzebują stałej lub okresowej pomocy.
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Przełożony osoby z ZA może ocenić potrzebny jej poziom wsparcia, jeśli na przestrzeni
kilku dni poświęci odpowiednią ilość czasu na obserwację i rozmowę. Powinien wziąć
pod uwagę potrzeby pracownika w zakresie rozwijania kompetencji, takich jak
umiejętność zarządzania czasem, ale również kompetencji społecznych.
Najważniejsze zasady związane z początkiem pracy
Osoba z ZA może potrzebować specjalnego wsparcia w następujących obszarach:
orientacja – znajdowanie rzeczy i ludzi,
analiza obowiązków – planowanie/organizowanie konkretnych zadań/wybór
priorytetów,
struktura – planowanie i organizacja dnia (grafik, plan, itd.),
umiejętności społeczne/spostrzegawczość – rozumienie niepisanych zasad w
miejscu pracy, dynamika pracy grupowej i szukanie wsparcia w odpowiedni
sposób,
ustalenie, komu podlega osoba z ZA i do kogo może kierować pytania w razie
potrzeby.
Jeśli pracownik życzy sobie, żeby jego koledzy zostali poinformowani o jego zaburzeniu,
można zaoferować im szkolenie, które szczegółowo opisze mocne strony, potrzeby oraz
ograniczenia osoby z ZA.
Pracodawca może również pomóc nowemu pracownikowi z ZA poprzez:
wyznaczenie innego pracownika, który przez pierwsze tygodnie będzie pełnił
rolę mentora,
jasne wskazówki oraz dodatkowe instrukcje, np. procedury spisane krok po
kroku czy lista rzeczy do zapamiętania,
uczciwe i konstruktywne informacje zwrotne dotyczące pozytywnych aspektów
pracy osoby z ZA oraz kwestii zawodowych lub społecznych, które wymagają
poprawy,
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cierpliwość i wsparcie,
współpracę z doradcą zawodowym lub trenerem pracy z zewnątrz (jeśli
pracownik otrzymuje takie wsparcie),
zapewnienie szkoleń odpowiadających jego potrzebom.
Drobne nieporozumienia, czyli o czym warto wiedzieć, zatrudniając osobę z ZA
Wspomniano już, że wiele osób z ZA ma trudności z komunikowaniem się i rozumieniem
relacji społecznych. Często pojawiają się u nich problemy ze zrozumieniem sygnałów
niewerbalnych, w tym mimiki twarzy. Kiedy mówią, mają problemy z dostosowaniem
poziomu głosu do sytuacji, przez co stale mogą mówić zbyt głośno lub za cicho, mogą też
wypowiadać się bardzo monotonnie. Często nie zwracają uwagi na reakcje słuchaczy,
mówiąc bez przerwy, niezależnie od zainteresowania otoczenia.
Zdarza się, ze osoby z ZA bardzo dosłownie odczytują to, co mówią inni. Powszechne
wyrażenia i metafory, takie jak „stracić głowę” mogą być dla nich mylące, a nawet
niepokojące.
Osoby z ZA cechuje również odmienny sposób myślenia, przez co mają trudności z
abstrakcyjnym myśleniem, przyjmowaniem nowych pomysłów, rozumieniem myśli i
uczuć innych osób, wyobrażaniem sobie siebie w przyszłości czy wychodzeniem z
inicjatywą.
Poniżej znajdują się przykłady drobnych nieporozumień z udziałem osób z ZA:
Uwaga, niebezpieczne kosze!
Po obejrzeniu filmu o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, Paweł był przekonany, że
kosze w jego biurze stanowią niebezpieczeństwo dla personelu. Film ostrzegał, że
jakikolwiek przedmiot pozostawiony na podłodze uniemożliwia poruszanie się po biurze i
może być przyczyną czyjegoś potknięcia i zranienia.
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Rozglądając się po biurze, Paweł widział niebezpieczne kosze na śmieci obok każdego
biurka. W ramach prewencji postanowił je sprzątnąć. Kiedy koledzy Pawła wrócili do
pracy po lunchu, znaleźli kosze w rogu pomieszczenia, uprzątnięte i powkładane jeden w
drugi.
Jako osoba z zespołem Aspergera, Paweł dosłownie odczytał zalecenia przedstawione w
filmie. Zachował się logicznie i rozsądnie, lecz niestety nie wziął pod uwagę ogólnej
konwencji używania koszy w biurze.
Bezpośredni przełożony Pawła znalazł czas na wytłumaczenie mu, że kosze są niezbędne i
że należy je z powrotem ustawić koło biurek, ponieważ nie stały w miejscach, gdzie ktoś
mógłby się o nie potknąć.
***
Czy rozmawianie jest obowiązkowe?
Gdy Tomek rozpoczął pracę w biurze samorządowym, nie widział żadnego powodu, żeby
rozmawiać ze swoimi kolegami. Rozmowy towarzyskie nie zostały wpisane w zakres jego
obowiązków, więc wydawały mu się bez znaczenia.
Kierownik wytłumaczył mu, że gdy jest w pracy, staje się częścią zespołu. Pracując, pełni
określoną funkcję w organizacji i nie może tego robić, nie komunikując się ze
współpracownikami.
Teraz Tomek już to rozumie i stara się prowadzić kurtuazyjne konwersacje ze swoimi
kolegami. Rozumie również, jak ważne jest informowanie współpracowników o tym, co
robi oraz otrzymywanie od nich informacji zwrotnej.
KORZYŚCI FINANSOWE DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY Z ZA
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Pracodawca zatrudniający osoby z ZA może liczyć na różnego rodzaju benefity ze strony
państwa, takie jak dopłaty do wynagrodzeń, zwolnienie z wpłat na PFRON, możliwość
zwrotu kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy, etc.
Uzyskanie tych korzyści uzależnione jest od posiadania przez osobę z ZA orzeczenia o
niepełnosprawności. Może to być orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym. Szczególne uprawnienia i obowiązki pracodawcy
zatrudniającego osobę niepełnosprawną powstają z dniem przedstawienia pracodawcy
przez pracownika orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.
Dotacje za zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Na największe dofinansowanie ze środków PFRON może liczyć pracodawca, który
zdecyduje się na zatrudnienie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
najmniejsze – z lekkim stopniem niepełnosprawności. Podane niżej wartości
procentowe

dofinansowania

odnoszą

się

do

minimalnego

wynagrodzenia

obowiązującego w 2009 roku, którego wysokość ustalono na blisko 1300zł brutto. Jest
to stała kwota dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, niezależna od
rzeczywistego minimalnego wynagrodzenia w Polsce.
W okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. miesięczne dofinansowanie
do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:
180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
115% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
45% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2013 r. procent najniższego wynagrodzenia w Polsce, jaki dostanie
pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, w zależności od ich stopnia
niepełnosprawności, będzie wynosić odpowiednio:
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180% (znaczny stopień niepełnosprawności),
100% (umiarkowany stopień niepełnosprawności),
40% (lekki stopień niepełnosprawności).
Przyznane dofinansowanie musi być przeznaczone na koszty zatrudnienia, ale możliwe
jest też ewentualne uzyskanie dodatkowych pieniędzy z przeznaczeniem na pokrycie
innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z zatrudnianiem tych osób.
Dodatkowe benefity za zatrudnianie osób z ZA
Dodatkowe 40% minimalnego wynagrodzenia dostaje pracodawca, który zatrudnia
osobę z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu (czyli np. 180% + 40%).
Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych
kosztów płacy osoby niepełnosprawnej, a w przypadku pracodawcy wykonującego
działalność gospodarczą – 75% (w 2012 roku 70%).
Pracodawca zawsze musi dołożyć co najmniej 10% kosztów zatrudnienia pracownika
lub w przypadku przedsiębiorcy – co najmniej 25% (do końca 2012 r. 30%) kosztów
zatrudnienia pracownika.
Dofinansowanie takie przysługuje pracodawcom, którzy albo zatrudniają mniej niż 25
osób (w przeliczeniu na pełny etat), albo zatrudniają więcej niż 25 osób, z których
przynajmniej 6% to osoby niepełnosprawne.
Całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON
Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, może zostać
zwolniony z kary (lub jej części) za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych. Kara ta –
w postaci wpłaty na PFRON – obowiązuje pracodawców zatrudniających co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny etat i nieosiągających 6% wskaźnika zatrudniania
osób niepełnosprawnych. Obowiązkowa opłata wynosi 40% najniższego wynagrodzenia
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za każdego pracownika, którego brakuje, żeby zatrudnić minimum 6% osób
niepełnosprawnych.
Zmniejszenie opłat przysługuje również pracodawcom z tytułu zakupu usługi lub
produkcji pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne spełniającego określone
w przepisach warunki. Zatem oferta pracodawcy zatrudniającego osoby z ZA może stać
się bardziej atrakcyjna dla klientów.
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy nowo zatrudnionej osoby
niepełnosprawnej
Pracodawca,

który

przez

okres

co

najmniej

36

miesięcy

zatrudnia

osobę

niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo
poszukująca pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, może na swój wniosek otrzymać ze
środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dodatkowe informacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych
Szczegółowe regulacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych zamieszczone
są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.10.214.1407 j.t. z późn. zm.).
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno uprawnienie pracodawcy
zatrudniającego pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca może otrzymać ze
środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających
komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do
samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby
godzin

w

miesiącu

przeznaczonych

wyłącznie

na

pomoc

pracownikowi

niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego
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w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi
niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby
godzin pracy pracownika w miesiącu.
Pracownikowi niepełnosprawnemu przysługują również dodatkowe uprawnienia
dotyczące w szczególności czasu pracy i dodatkowego urlopu. Podkreślić jednak należy,
że zmiany prawne zmierzają do zrównania czasu pracy osób niepełnosprawnych z
czasem pracy osób pełnosprawnych i od początku 2012 roku nawet osoby z
umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności obowiązuje normalny, 8godzinny dzień pracy i 40-godzinny tydzień pracy a jego skrócenie odpowiednio do 7 i
35 godzin może nastąpić tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego, wydawanego na
wniosek niepełnosprawnego pracownika.
Staż dla osoby niepełnosprawnej
Szczególnie

przydatną

dla

pracodawcy

formą

sprawdzenia

zdolności

osoby

niepełnosprawnej do pracy, jeszcze przed podjęciem decyzji o jej zatrudnieniu, jest staż
przewidziany w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Staż oznacza nabywanie przez osobę (m.in. niepełnosprawną) bezrobotną lub
poszukującą

pracy

umiejętności

praktycznych do

wykonywania

pracy przez

wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż odbywa się na podstawie skierowania starosty (w praktyce formalności załatwia
się w urzędzie pracy). Starosta może skierować osobę niepełnosprawną zarejestrowaną
w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu
lub bezrobotna na staż do pracodawcy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Wyjątek
stanowią osoby do 25 roku życia lub osoby do 27 roku życia, w ciągu roku od
ukończenia przez nie studiów – w tym przypadku staż może trwać 12 miesięcy.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według
programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu stażu powinny być
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uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz
dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Po zakończeniu
realizacji programu stażu pracodawca wydaje opinię zawierającą informacje o
zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych
pozyskanych w trakcie stażu. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu
stażu.
W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120%
kwoty zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez starostę. Za okres, za który
przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do
udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania
stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu
pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia
stażu.
Dodatkowe informacje dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat autyzmu i zespołu Aspergera,
można zwrócić się do wybranej organizacji należącej do Porozumienia AUTYZMPOLSKA. Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami tematycznymi.
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ZAŁĄCZNIK 24
PAKIET INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZEPISÓW O ZATRUDNIENIU DLA OSÓB Z
ZESPOŁEM ASPERGERA

Maria Jankowska
Tematyka
1. Najważniejsze akty prawne.
2. Definicje.
3. Ogólne zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce.
4. Formy zatrudnienia w Polsce.
5. Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych.
6. Uprawnienia pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych.
7. Formy aktywizacji zawodowej dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.
8. Formy

rehabilitacji

zawodowej

i

aktywizacji

zawodowej

dla

osób

niepełnosprawnych.
9. Instytucje działające w obszarze zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
1. Najważniejsze akty prawne:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z
późn. zm.), zwana dalej ustawą o rehabilitacji,
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o
promocji zatrudnienia,
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr
43, poz. 225 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, j.t.
z późn. zm.).
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji SYNAPSIS:
www.synapsis.org.pl.
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2. Definicje
Osoba bezrobotna – oznacza osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy
zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli
jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w
połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w
szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej
szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych,
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Warunki wyłączające status osoby bezrobotnej to m.in.:
wiek poniżej 18 lat,
wiek powyżej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn),
nabycie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, prawa do
renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, lub po zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej
działalności,
pobieranie zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
pobieranie

świadczenia

rehabilitacyjnego,

zasiłku

chorobowego,

zasiłku

macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
bycie właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości
rolnej, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako
współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków
rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
uzyskiwanie

przychodów

podlegających

opodatkowaniu

podatkiem

dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów
specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od
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osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych lub podleganie
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako
współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, chyba że:
-

osoba zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia
jeszcze nie upłynął, albo

-

nie upłynął jeszcze okres do dnia podjęcia działalności gospodarczej,
określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

uzyskiwanie miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z
tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunkach bankowych (np. z najmu mieszkania),
pobieranie na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
pobieranie, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
(nie zasiłku) pielęgnacyjnego – tj. świadczenia z tytułu rezygnacji z pracy, żeby
opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny (np. matka lub babcią),
pobieranie po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
podleganie, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.
Status osoby bezrobotnej otrzymuje się w powiatowym urzędzie pracy. Formalności
związane z rejestracją w urzędzie pracy zostały szczegółowo opisane w załączniku 22:
Pakiet informacyjny dotyczący poszukiwania pracy dla osób z zespołem Aspergera.
Osoba poszukująca pracy – oznacza osobę poszukującą zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowaną w
powiatowym urzędzie pracy, której nie przysługuje status osoby bezrobotnej.
Status osoby poszukującej pracy otrzymuje się w powiatowym urzędzie pracy. Status
ten uzyskuje się analogicznie jak status osoby bezrobotnej (patrz: załącznik 22).
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Osoba niepełnosprawna – oznacza osobę, która posiada:
orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub
orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub
orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (wydawane kilkanaście lat temu)
lub
orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym (dla rolników).
Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
znaczny – zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS oznacza całkowitą
niezdolność

do

pracy

i/lub niezdolność

do

samodzielnej

egzystencji

(odpowiednik I grupy inwalidzkiej),
umiarkowany – zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS oznacza całkowitą
niezdolność do pracy (odpowiednik II grupy inwalidzkiej),
lekki – zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS oznacza częściową
niezdolność do pracy (odpowiednik III grupy inwalidzkiej).
Zaliczenie osoby do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie
wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby w warunkach pracy chronionej, a także u
pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:
przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby
niepełnosprawnej lub
zatrudnienia w formie telepracy.
Terminy

wliczania

osoby

niepełnosprawnej

do

stanu

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych (dla pracodawcy) oraz przysługiwania uprawnień pracowniczych
(dla pracownika):
począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego
niepełnosprawność,
w

przypadku

przedstawienia

pracodawcy

kolejnego

orzeczenia

potwierdzającego niepełnosprawność, począwszy od dnia złożenia wniosku o
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wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była
niepełnosprawna a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż
w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego
orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność,
bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność, w okresie do 3 miesięcy poprzedzających
dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego
orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.
Status osoby niepełnosprawnej uzyskuje się w Powiatowym Zespole do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności) lub w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). Szczegółowe informacje
na ten temat znajdują się na stronie internetowej Fundacji SYNAPSIS.
3. Ogólne zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce
Polski system zatrudniania osób niepełnosprawnych opiera się o powszechnie
obowiązujące przepisy, w szczególności z zakresu prawa pracy – Kodeks pracy czy
ustawy o promocji zatrudnienia, uzupełnione o przepisy mające zastosowanie tylko do
zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności przepisy Ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
Przepisy regulujące rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych
przewidują z jednej strony system ulg i przywilejów dla niepełnosprawnych
pracowników, z drugiej natomiast system zachęt materialnych dla pracodawców.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może się odbywać zarówno na chronionym
rynku pracy, tj. w instytucjach mających szczególny status, jak zakłady pracy chronionej
czy zakłady aktywności zawodowej, jak i na wolnym rynku pracy, przez co należy
rozumieć zatrudnianie u wszystkich pracodawców niemających takiego statusu.
4. Formy zatrudnienia w Polsce
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Zatrudnienie może odbywać się na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej.
4.1 Umowa o pracę
Umowa o pracę jest regulowana przepisami Kodeksu pracy. Z tytułu umowy o pracę
pracodawca opłaca składkę zdrowotną oraz składki na ZUS, a także odprowadza
podatki.
Istnieją następujące rodzaje umów o pracę:
Umowa na okres próbny – jest zawierana na okres do 3 miesięcy;
Umowa na czas określony – w umowie jest przewidziany okres, na który
umowa jest zawarta, np. 3 miesiące, 6 miesięcy, rok, dwa lata. Umowa zawarta na
czas dłuższy niż 6 miesięcy może zawierać zapis o możliwości wypowiedzenia
umowy z terminem dwutygodniowym. Jeżeli umowa jest zawarta na czas krótszy
niż 6 miesięcy albo nie zawiera takiego zapisu, nie można jej wypowiedzieć przed
końcem terminu, na który została zawarta. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na
czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o
pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę
o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa miedzy
rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie
przekroczyła jednego miesiąca (nie dotyczy umów na zastępstwo);
Umowa na czas nieokreślony – czas obowiązywania tej umowy nie jest
określony, jest możliwość jej wypowiedzenia, termin wypowiedzenia zależy od
tego, jak długo pracownik pracował u danego pracodawcy;
Umowa na czas wykonania określonej pracy – czas trwania tej umowy jest
uzależniony od wykonania powierzonej pracy (zadania) a nie od nadejścia
określonego terminu oznaczonego w dniach, tygodniach, miesiącach czy latach;
Umowa na zastępstwo – taka umowa może zostać zawarta, jeżeli zachodzi
konieczność

zastępstwa

pracownika

w

czasie

jego

usprawiedliwionej

nieobecności w pracy; jest to umowa na czas określony, obejmujący czas tej
nieobecności. Okres jej wypowiedzenia wynosi 3 dni.
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Niezależnie od możliwości i terminów wypowiadania umów określonych w przepisach,
zawsze jest możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, tj. za
porozumieniem pracodawcy i pracownika. Jeśli pracodawca zaproponuje pracownikowi
taką formę rozwiązania umowy, pracownik nie musi się na to zgodzić.
4.2 Umowy cywilnoprawne
Umowy cywilnoprawne różnią się od umowy o pracę tym, że pracownik nie wykonuje
powierzonych mu czynności pod kierownictwem pracodawcy (w tym wypadku
zleceniodawcy) i nie wykonuje ich w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę (w
tym wypadku zleceniodawcę).
Istnieją następujące rodzaje umów cywilnoprawnych:
Umowa o dzieło – osoba wykonująca dzieło musi osiągnąć określony rezultat
(np. stworzyć projekt strony internetowej). Firma zlecająca wykonanie dzieła
odprowadza podatek, składki zdrowotne i ZUS tylko w przypadku, jeżeli jest
jednocześnie pracodawcą tej osoby, tj. wtedy kiedy ta sama firma zatrudnia daną
osobę na podstawie umowy o pracę i dodatkowo zawiera z nią umowę o dzieło;
Umowa zlecenia – osoba wykonująca zlecenie ma je wykonywać osobiście i jak
najlepiej, ale nie ma tu obowiązkowego rezultatu (np. przez tydzień należy
zbierać dane wpływające na stronę internetową);
- Firma lub osoba udzielająca zlecenia opłaca zawsze składki zdrowotne i
podatki;
- Firma opłaca składki na ZUS, jeżeli osoba wykonująca zlecenie nie pracuje
i nie zarabia minimalnego wynagrodzenia, nie pobiera renty lub nie jest
studentem do 26 roku życia;
- Jeżeli osoba wykonująca zlecenie zarabia, studiuje lub pobiera rentę, może
żądać, aby firma zapłaciła składki, ale wtedy zarobi mniej pieniędzy.
Ważna informacja dla osób pobierających rentę socjalną lub rentę rodzinną:
Przekroczenie wysokości wynagrodzenia określonego w przepisach powoduje
utratę prawa do renty. Wysokość kwoty brutto, którą można zarobić, zmienia się
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o kilkadziesiąt złotych co 3 miesiące, więc należy to sprawdzać lub poprosić o
sprawdzenie;
Obecnie przekroczenie kwoty 2426 zł miesięcznie powoduje zawieszenie renty
socjalnej;
Przekroczenie kwoty 2426 zł miesięcznie powoduje obecnie zmniejszenie renty
rodzinnej a wynagrodzenie powyżej kwoty 4380 zł miesięcznie powoduje jej
zawieszenie.
5. Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych
 Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Pracownikom niepełnosprawnym przysługują następujące uprawnienia:
Każdemu pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od jej
stopnia, przysługuje dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy, wliczona do
czasu

pracy

(oprócz

15-minutowej

przerwy

przysługującej

każdemu

pracownikowi, którego czas pracy w danej dobie obejmuje nie mniej niż 6
godzin);
Pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
przysługuje ponadto:
-

prawo do skróconego czasu pracy (nie dłużej niż 8 godzin dziennie i 40
godzin tygodniowo). Jeśli lekarz stwierdzi taką potrzebę, czas może zostać
skrócony do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Dłuższy czas pracy
może obowiązywać dla osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz za
zgodą lekarza na wniosek osoby zatrudnionej;

-

dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych rocznie;

-

dodatkowe płatne dni wolne od pracy na uczestnictwo w turnusie
rehabilitacyjnym lub badaniach czy zabiegach (do 21 dni roboczych, przy
czym łączny wymiar określonego wyżej urlopu dodatkowego i
powyższego zwolnienia od pracy nie może przekroczyć 21 dni roboczych
w roku kalendarzowym). Wynagrodzenie za wolne dni oblicza się jak
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
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6. Uprawnienia pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych
Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługują następujące
uprawnienia:
zwolnienie z obowiązkowych opłat na PFRON, jeżeli pracodawca osiągnie
6-procentowy

wskaźnik

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych

(dotyczy

pracodawców zobowiązanych do wpłat, tj. zatrudniających co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – art. 21 ustawy o
rehabilitacji);
możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat, o których mowa wyżej, dla klientów
pracodawcy osiągającego określone w art. 22 ustawy o rehabilitacji normy
zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
możliwość zwrotu określonych kosztów poniesionych w celu przystosowania
miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej – zasady i warunki określa
szczegółowo art. 26 ustawy o rehabilitacji;
prawo do dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, w
kwocie:
-

180% najniższego wynagrodzenia (w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności);

-

100% najniższego wynagrodzenia (w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności);

-

40% najniższego wynagrodzenia (w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności).

Kwoty te zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób
niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz
niewidomych.
prawo do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej;
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prawo do zwrotu części miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności
ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych
lub

trudnych

do

samodzielnego

wykonania

przez

pracownika

niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
7. Formy aktywizacji zawodowej dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy
Omówione niżej instrumenty dotyczą osób bezrobotnych. Osoba niepełnosprawna
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w
zatrudnieniu może, na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne, korzystać z usług i
instrumentów rynku pracy, w szczególności:
pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w szczególności uczestniczyć w
zajęciach aktywizacyjnych i szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy,
sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania stażu,
przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa
zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
zwrotu kosztów zakwaterowania,
skierowania do prac społecznie użytecznych,
zatrudnienia w ramach robót publicznych,
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
sfinansowania badań lekarskich lub psychologicznych w celu uzyskania
zatrudnienia,
szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
staży,
przygotowania zawodowego dorosłych,
stypendium dla osób bez kwalifikacji zawodowych podejmujących naukę.
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Uwaga: Z większości usług rynku pracy wymienionych w pierwszych trzech punktach
mogą korzystać również osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy.
Poniżej znajduje się szczegółowe omówienie wybranych instrumentów i usług rynku
pracy dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania
Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania może nastąpić, jeśli osoba podejmuje
zatrudnienie, rozpoczyna staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bądź
uczestniczy w szkoleniu na podstawie skierowania urzędu poza miejscem zamieszkania.
Zwrot kosztów przejazdu nie zostanie przyznany, jeśli wynagrodzenie uzyskiwane przez
skierowanego przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku
zwrotu kosztów zakwaterowania, łączny czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego
zamieszkania musi wynosić ponad 3 godziny i w związku z tym skierowany decyduje się
na zakwaterowanie w miejscowości, w której podejmuje pracę. Zwrot dokonywany jest
maksymalnie przez 12 miesięcy. Osoba niepełnosprawna może się ubiegać o zwrot tych
kosztów.
Prace społecznie użyteczne
Tym mianem określa się prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku
na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Roboty publiczne
Roboty publiczne są to roboty pozwalające na zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy,
organizacje pozarządowe, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są
finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu
państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych.
Prace interwencyjne
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Osoba niepełnosprawna może starać się o skierowanie do pracy w ramach prac
interwencyjnych. Mianem prac interwencyjnych określa się zatrudnienie bezrobotnego
przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu
wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy
zatrudniającemu osobę w ramach prac interwencyjnych starosta zwraca część kosztów
zatrudnienia (koszty wynagrodzenia, wypłaconych nagród, składek na ubezpieczenie
społeczne). Zwrot przysługuje za okres 12 miesięcy lub 18 miesięcy (jeśli obejmie
koszty poniesione za co drugi miesiąc).
Szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych
Poprzez szkolenia rozumie się pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w urzędzie pracy, może zostać skierowana
przez starostę na szkolenie. Przepisy przewidują szereg zachęt dla bezrobotnych
podejmujących szkolenie, w tym stypendium w wysokości 120% zasiłku dla
berobotnych czy pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w wysokości 400%
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.
Należy pamiętać, że osoba która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana
do zwrotu jego kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy powodem nieukończenia
szkolenia było podjęcie pracy.
Skierowanie na szkolenie powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę
zawodowego urzędu pracy predyspozycji danej osoby do wykonywania zawodu, do
którego ma przygotowywać szkolenie. Szkolenie może być też poprzedzone
skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie.
Zajęcia aktywizacyjne
Zajęcia aktywizacyjne to zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, które mają na
celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia oraz
innej pracy zarobkowej.
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Staże
Staż

oznacza

nabywanie

przez

bezrobotnego

umiejętności

praktycznych

do

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą.
Staż przewidziany jest m.in. dla osób:
niepełnosprawnych (w tym również poszukujących pracy),
do 25 roku życia,
bez kwalifikacji zawodowych, tj. nieposiadających kwalifikacji do wykonywania
jakiegokolwiek

zawodu

poświadczonych

dyplomem,

świadectwem,

zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym
do wykonywania zawodu,
bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
bezrobotnych długotrwale tj. pozostających w rejestrze powiatowego urzędu
pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z
wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
Starosta może skierować osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym
urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu na
staż do pracodawcy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Wyjątek stanowią osoby do
25 roku życia lub osoby do 27 roku życia, w ciągu roku od ukończenia przez nie studiów
– w tym przypadku staż może trwać 12 miesięcy.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według
programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu stażu powinny być
uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz
dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po
zakończeniu realizacji program stażu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach
realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w
trakcie stażu. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

355

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120%
kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez starostę. Za okres, za który
przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do
udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania
stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu
pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia
stażu.
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest organizowane i finansowane przez starostę w
celu uzyskania przez osoby bezrobotne i inne wymienione w przepisach, kwalifikacji lub
umiejętności zawodowych. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie
praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy. Kończy się ono stosownymi
egzaminami w celu uzyskania dokumenów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Stypendium dla osób bez kwalifikacji zawodowych podejmujących naukę
Przepisy przewidują możliwość przyznania przez starostę stypendium osobom
bezrobotnym (oraz niepełnosprawnym poszukującym zatrudnienia) bez kwalifikacji
zawodowych, które podejmują naukę w szkole dla dorosłych albo w szkole wyższej w
okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy. Stypendium przysługuje
w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, jednak warunkiem jest nie przekroczenie
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Starosta może
przyznać stypendium na 12 miesięcy lub przedłużyć jego wypłacanie na cały okres
nauki.
8.

Formy

rehabilitacji

zawodowej

i

aktywizacji

zawodowej

dla

osób

niepełnosprawnych
8.1 Zakład aktywności zawodowej (ZAZ)
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Wymogi formalne:
brak ograniczeń minimalnych i maksymalnych co do liczby osób zatrudnionych,
spełnienie określonych w przepisach warunków w zakresie przygotowania
pomieszczeń, warunków pracy, wymiaru i organizacji zatrudnienia,
przeznaczanie uzyskanych dochodów na fundusz aktywności zawodowej,
uzyskanie pozytywnej opinii starosty,
przyznanie statusu ZAZ przez wojewodę na wniosek organizatora prowadzącego
zakład.
Pracownicy niepełnosprawni
Zakłady

aktywności

zawodowej

tworzy

się

celem

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych, przygotowania ich do życia w otwartym środowisku poprzez
rehabilitację zawodową i społeczną, oraz pomocy tym osobom w realizacji pełnego,
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych
możliwości.
Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji, placówka może uzyskać
status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych
w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy
przez powiatowe urzędy pracy:
zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
zaliczone

do

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności,

u

których

stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym
osób, w stosunku do których rada programowa funkcjonująca w zaz zajęła
stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji
zawodowej w warunkach pracy chronionej.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zaliczonych do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności, nie może być jednak wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.
Osoby z zespołem Aspergera mające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym i orzeczenia traktowane na równi z tym orzeczeniem mogą być pracownikami
zakładu aktywności zawodowej bez żadnych ograniczeń liczbowych.
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Osoby z ZA mogą być również zatrudnione w ZAZ, jeżeli mają lekki stopień
niepełnosprawności lub nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, ale są wtedy
zatrudnione w puli 30% osób „zdrowych”. W przypadku lekkiego stopnia
niepełnosprawności pracodawcy przysługuje dofinansowanie do ich wynagrodzeń z
SOD.
8.2 Zakład pracy chronionej (ZPCH)
Wymogi formalne:
prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy,
zatrudnianie minimum 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
osiąganie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez co najmniej 6
miesięcy,
zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług
rehabilitacyjnych,
użytkowanie przez zakład pracy obiektów i pomieszczeń odpowiadających
przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniających potrzeby
osób

niepełnosprawnych

pomieszczeń

w

zakresie

higieniczno-sanitarnych

przystosowania
i

ciągów

stanowisk

komunikacyjnych

pracy,
oraz

spełniających wymagania dostępności do nich,
uzyskanie statusu ZPCH przyznawanego przez wojewodę na wniosek
pracodawcy prowadzącego zakład.
Ustawa przewiduje precyzyjnie określone przypadki, kiedy niektóre z wymienionych
wyżej warunków mogą okresowo nie być spełniane.
Pracownicy niepełnosprawni
W ZPCH wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1
ustawy, musi wynosić :
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co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych powinny
stanowić

osoby

zaliczone

do

znacznego

lub

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności (stan obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.) albo
co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych
umysłowo

zaliczonych

do

znacznego

albo

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności.
Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi nie zostały wymienione w ustawie
jako grupa, której zatrudnienie uprawnia do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
Fundacja

SYNAPSIS

wystąpiła

do

Pełnomocnika

Rządu

do

Spraw

Osób

Niepełnosprawnych o zmianę ustawy w tym zakresie i dodanie do katalogu
niepełnosprawności uprawniających do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych również całościowych zaburzeń rozwojowych.
W obecnym stanie prawnym zatrudnienie osób z ZA, jeżeli nie mają orzeczonej choroby
psychicznej lub nie są niewidome, uprawnia do nabycia statusu ZPCH, jeżeli pracodawca
spełnia warunki opisane w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a.
8.3 Spółdzielnia socjalna
Wymogi formalne
Podmioty uprawnione do tworzenia spółdzielni socjalnych:
-

osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, należące do
następujących grup:
bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym;

-

osoby prawne:
organizacje pozarządowe,
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kościelne osoby prawne,
jednostki samorządu terytorialnego oraz
-

inne osoby, o ile ich liczba nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby
założycieli.

Liczba członków spółdzielni:
-

tworzonych przez osoby fizyczne nie może być mniejsza niż pięć i większa
niż pięćdziesiąt (wyjątkiem są spółdzielnie socjalne powstające w wyniku
przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych, które
nie posiadają ograniczeń co do liczby członków),

-

tworzonych przez osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego
nie może być mniejsza niż dwie (spółdzielnie takie są zobowiązane do
zatrudnienia co najmniej pięciu osób spośród osób szczególnie
uprawnionych w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni
socjalnej do KRS);

Członkami przystępującymi do spółdzielni mogą być osoby szczególnie
uprawnione, w tym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, a także inne osoby, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej
wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej
spółdzielni. Tych ostatnich nie może być więcej niż 50% ogółu członków
spółdzielni.
Zasady podziału zysku określa ustawa. Nadwyżka bilansowa nie może podlegać
podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być
przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego ani na oprocentowanie udziałów.
Zysk przeznaczany jest zgodnie z zapisami ustawy na:
fundusz zasobowy – nie mniej niż 40%,
cele reintegracji zawodowej członków spółdzielni socjalnej, przez co należy
rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, działalność społeczną i
oświatowo-kulturalną na rzecz członków spółdzielni oraz ich środowiska
lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – nie mniej niż 40%,
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fundusz inwestycyjny.
Pracownicy
Zatrudnienie członków w ramach spółdzielni socjalnych następuje na podstawie
spółdzielczej umowy o pracę. Do spółdzielczej umowy o pracę mają zastosowanie
przepisy Ustawy – Prawo spółdzielcze, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą
odpowiednio przepisy kodeksu pracy.
Spółdzielcza umowa o pracę wygasa z ustaniem członkostwa, rozwiązanie spółdzielczej
umowy o pracę w czasie trwania członkostwa w zasadzie jest niedopuszczalne. Wyjątek
stanowią skutki naruszenia dyscypliny pracy, nabycie specjalnych praw przez członków
spółdzielni np. praw emerytalnych czy okoliczności związane z gospodarczą
koniecznością spółdzielni. Szczegółowe zapisy związane z zatrudnieniem członków
powinien zawierać statut spółdzielni.
Spółdzielnia może również zatrudniać pracowników niebędących jej członkami na
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
8.4 Centrum Integracji Społecznej (CIS)
Wymogi formalne
Podmiotami uprawnionymi do utworzenia centrum integracji społecznej są: wójt,
burmistrz, prezydent miasta (czyli administracja samorządowa na poziomie gminy) lub
organizacja pozarządowa. Jest to jednostka organizacyjna realizująca reintegrację
zawodową i społeczną, nieposiadająca osobowości prawnej.
Centrum integracji społecznej może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub
usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. Działalność ta nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Status
Centrum Integracji Społecznej nadaje wojewoda.
Uczestnicy
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Uczestnikami CIS mogą być osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
Uczestnicy centrum nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Czas
uczestnictwa w centrum jest ograniczony do 12 miesięcy, a w uzasadnionych
przypadkach do 18 miesięcy.
8.5 Klub Integracji Społecznej (KIS)
Wymogi formalne
Klub integracji społecznej jest instytucją, w której gmina lub organizacja pozarządowa
prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w szczególności dla osób niepełnosprawnych może organizować:
pomoc w znalezieniu pracy lub wykonywania usług na podstawie umów
cywilnoprawnych,
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub działalności w formie spółdzielni
socjalnej,
prace społecznie użyteczne,
roboty publiczne,
poradnictwo prawne,
staże dla bezrobotnych.
Uczestnicy
Uczestnikami KIS mogą być osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
Uczestnicy klubu nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Okres uczestnictwa
w KIS jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem.
9. Instytucje działające w obszarze zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
Urząd Pracy
Najważniejsze dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są urzędy powiatowe, które
reprezentują starostów. Do usług świadczonych przez powiatowe urzedy pracy na rzecz
osób bezrobotnych i poszukujących pracy należą m.in.:
rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
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kierowanie na staże, szkolenia, prace interwencyjne,
wypłata zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów dla uczestników staży
organizowanych przez urzędy pracy, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania,
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Agencje zatrudnienia
Do usług świadczonych przez agencje zatrudnienia należą m.in.:
pośrednictwo pracy,
doradztwo personalne,
poradnictwo zawodowe.
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych. Mogą one wykonywać te same zadania, co agencje zatrudnienia lub
realizować projekty przystosowane specjalnie do potrzeb poszczególnych grup osób
niepełnosprawnych, m.in. osób z ZA.
Możliwe wymagane dokumenty
Przy załatwianiu formalności (np. w urzędzie pracy lub w innej instytucji) mogą być
potrzebne różnego rodzaju dokumenty. Należy zawsze wcześniej sprawdzić, jakie
dokumenty będą wymagane, aby je ze sobą zabrać do urzędu. Informacje można uzyskać
telefonicznie lub na stronie internetowej urzędu pracy lub innej instytucji.
Mogą to być m.in.:
dowód osobisty,
świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,
kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
kserokopia zaświadczenia o rejestracji w urzędzie pracy,
świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia,
nr NIP – jeśli osoba go posiada – jeśli nie, już nie musi mieć, wystarczy PESEL,
który jest w dowodzie osobistym,
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książeczka wojskowa,
legitymacja ubezpieczeniowa,
legitymacja rencisty.
Niektóre dokumenty dotyczą wszystkich osób dorosłych, jak dowód osobisty, inne tylko
części z tych osób, np. książeczka wojskowa wymagana jest wyłącznie od mężczyzn a
legitymacja rencisty tylko od osób, które otrzymują rentę.
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ZAŁĄCZNIK 25
UWARUNKOWANIA SYSTEMOWE

Maria Jankowska
UWARUNKOWANIA SYSTEMOWE DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB Z ZA
1. Najważniejsze akty prawne określające warunki działania Programu:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z
późn. zm.),
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr
43, poz. 225 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z
2011 r. Nr 123, poz. 1375),
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 92, poz. 1037 z późn. zm.),
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
94, poz. 651 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1848 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w
sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242, poz. 1776 z
późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w
sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 r. Nr 124,
poz. 820 z późn. zm.).
2. Główne zasady funkcjonowania systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych
System zatrudniania osób niepełnosprawnych opiera się o powszechnie obowiązujące
przepisy, w szczególności z zakresu prawa pracy czy promocji zatrudnienia,
uzupełnione

o

przepisy

mające

zastosowanie

tylko

do

zatrudniania

osób

niepełnosprawnych, w szczególności przepisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze.
W niniejszym opracowaniu obszernie omówione zostały szczególne rozwiązania
dotyczące osób niepełnosprawnych. Usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w
Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przysługujące powszechnie
osobom bezrobotnym (oraz analogicznie osobom niepełnosprawnym poszukującym
zatrudnienia) zostały jedynie zasygnalizowane.
Niniejszy materiał nie zawiera szczegółowych informacji o możliwości dofinansowania
rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie jest to forma pracy
rekomendowana dla osób z ZA. Wyjątek stanowi spółdzielnia socjalna – szczegółowe
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informacje o możliwościach dofinansowania tej formy działalności zawiera analiza
porównawcza

możliwości

i

efektywności

ekonomicznej

zatrudnienia

przeszkolonych osób z ZA przez różnych pracodawców, opisana w części B Modelu.
Przepisy regulujące rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych
przewidują z jednej strony system ulg i przywilejów dla niepełnosprawnych
pracowników, z drugiej natomiast system zachęt materialnych dla pracodawców.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może się odbywać zarówno na chronionym
rynku pracy, tzn. w instytucjach mających szczególny status, takich jak zakłady pracy
chronionej czy zakłady aktywności zawodowej, jak i na wolnym rynku pracy, przez co
należy rozumieć zatrudnianie u wszystkich pracodawców niemających takiego statusu,
pod warunkiem dostosowania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego
pracownika.
System zachęt dla pracodawców zależy od szeregu czynników, nie tylko szczególnego
statusu pracodawcy, ale również wielkości i rodzaju zatrudniającej instytucji, a także
spełniania szeregu szczegółowo unormowanych w przepisach warunków. Wszystkie te
czynniki, obok specyfiki pracodawcy oraz kompetencji pracowniczych osoby
niepełnosprawnej, mają wpływ na decyzję pracodawcy o jej zatrudnieniu.
3. Przywileje pracowników niepełnosprawnych
3.1 Czas pracy dzienny i tygodniowy
Czas pracy osoby niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności,
nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin
tygodniowo,

jeżeli

lekarz

przeprowadzający

badania

profilaktyczne

pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą
niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości
stosowania skróconej normy czasu pracy.
367

Normy czasu pracy, o których mowa wyżej, stosuje się od dnia przedstawienia
pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych.
Przepisów wymienionych wyżej nie stosuje się w stosunku do osób
zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz
przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku
lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
Koszty badań, o których mowa wyżej, ponosi pracodawca.
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na
gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest
wliczany do czasu pracy.
Stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości
wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.
Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu
zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na
niższe normy czasu pracy ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje
dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.
3.2 Dodatkowy urlop
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po
przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni
niepełnosprawności.
Urlop, o którym mowa wyżej, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu
dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
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Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa wyżej, jest niższy niż 10 dni
roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni.
3.3 Dodatkowe dni wolne od pracy
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do
zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni
roboczych:
w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub
usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub
jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa wyżej, oblicza się jak
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy, o którym mowa wyżej, nie
może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
4. Zasady dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych odbywa się na zasadach
określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Źródłem dofinansowania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych – PFRON.
4.1 Najważniejsze przywileje pracodawcy
1) Zwolnienie z obowiązkowych opłat na PFRON – dotyczy pracodawców
zobowiązanych do wpłat, tj. zatrudniających co najmniej 25 pracowników w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Warunki:
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osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%,
składanie

Zarządowi

Funduszu

informacji

miesięcznych

i

rocznych

o

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, poprzez teletransmisję danych w formie
dokumentu elektronicznego.
Uwaga: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w
sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania wymienia rodzaje schorzeń
uzasadniających obniżenie wskaźnika 6%. W tym katalogu nie ma całościowych
zaburzeń rozwojowych. Fundacja SYNAPSIS zwróciła się do Pełnomocnika Rządu Do
Spraw Osób Niepełnosprawnych o zmianę powołanego wyżej rozporządzenia i dodanie
do tego katalogu całościowych zaburzeń rozwojowych.
2) Możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat, o których mowa wyżej, dla klientów
pracodawcy osiągającego określone normy zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Warunki:
zakup usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji u pracodawcy, który zatrudnia
co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz
osiąga wskaźnik zatrudnienia najmniej 30% osób niepełnosprawnych będących:
-

osobami

niepełnosprawnymi

zaliczonymi

do

znacznego

stopnia

niepełnosprawności lub
-

osobami

niewidomymi,

psychicznie

chorymi

lub

upośledzonymi

umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub
epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę;
otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.
Szczegółowe zasady obliczenia kwoty obniżenia uregulowane są w ustawie.
3) Możliwość zwrotu określonych kosztów poniesionych w celu przystosowania miejsca
pracy dla osoby niepełnosprawnej.
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Warunki otrzymania zwrotu:
Zwrot może otrzymać pracodawca, który:
przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne:
-

bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu,
skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy;

-

pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot
kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie
zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną
powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub
przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy;

złoży wniosek;
uzyska pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek
starosty,

odpowiednio

o

przystosowaniu

lub

o

spełnieniu

warunków

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach
zakładu pracy.
Kategorie kosztów podlegających zwrotowi:
koszty

adaptacji

pomieszczeń

zakładu

pracy

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych, w szczególności poniesione w związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności;
koszty adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
koszty zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników
niepełnosprawnych

oraz

urządzeń

technologii

wspomagających

lub

przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
koszty rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa
wyżej.
Ograniczenia zwrotu kosztów:
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Zwrotowi podlegają:
wyłącznie dodatkowe koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia osób
niepełnosprawnych;
nie więcej, niż dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde
przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej;
nie więcej, niż 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub
istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
tylko koszty poniesione przez pracodawcę po dniu podpisania umowy ze starostą
o dofinansowanie (oprócz kosztów związanych z medycyną pracy).
Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową
zawartą z pracodawcą.
Warunki zwrotu dofinansowania:
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy,
pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty
środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc
brakujący do upływu okresu pełnych 36 miesięcy, jednak w wysokości nie
mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy
od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną;
Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa wyżej, jeżeli zatrudni w
terminie

3

miesięcy

od

dnia

rozwiązania

stosunku

pracy

z

osobą

niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez
powiatowy urząd pracy, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest
wliczana do okresu 36 miesięcy, o którym mowa wyżej.
4) Prawo do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej.
Warunki:
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Zwrot może otrzymać pracodawca, który:
przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną
zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca
pracy, niepozostająca w zatrudnieniu;
uzyska pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek
starosty,

odpowiednio

o

przystosowaniu

do

potrzeb

wynikających

z

niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub
o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.
Ograniczenia zwrotu kosztów:
Zwrotowi podlegają:
nie więcej, niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde
przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej;
tylko koszty poniesione przez pracodawcę po dniu podpisania umowy ze starostą
o dofinansowanie.
Zwrotu kosztów, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową
zawartą z pracodawcą.
Warunki zwrotu dofinansowania takie same, jak przy dofinansowaniu kosztów
adaptacji, przy czym nowo zatrudniona osoba nie musi być skierowana przez urząd
pracy, a jedynie tam zarejestrowana.
5) Prawo do dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.
W okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. miesięczne dofinansowanie
do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:
180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
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115% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
45% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2013 r. procent najniższego wynagrodzenia w Polsce, jaki dostanie
pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, w zależności od ich stopnia
niepełnosprawności, będzie wynosić odpowiednio:
180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
40% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Kwoty te zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób
niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz
niewidomych.
Należy podkreślić, że przez najniższe wynagrodzenie w odniesieniu do dofinansowania
kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych rozumie się minimalne wynagrodzenie
obowiązujące w 2009 roku, które wynosiło 1276zł brutto.
Wyłączenia:
Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:
-

pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;

-

na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia
niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
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-

do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków
publicznych;

-

pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą na pracownika
niepełnosprawnego zatrudnionego na miejsce innego zwolnionego przez
pracodawcę pracownika niepełnosprawnego – szczegółowe unormowanie
w ustawie.

Zawieszenie dofinansowania za okres zalegania przez pracodawcę, jeżeli
pracodawca

posiada

zaległości

w

zobowiązaniach

wobec

Funduszu

przekraczające ogółem kwotę 100 złotych;
Utrata prawa do dofinansowania, jeżeli powołane wyżej zaległości nie zostaną
uregulowane do 31 stycznia następnego roku, po roku, za który pracodawcy
przysługuje miesięczne dofinansowanie.
Ograniczenia:
Miesięczne dofinansowanie przysługuje w wysokości:
nie większej, niż 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w
przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu
przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75%
tych kosztów (do końca 2012 roku – 70 %);
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.
Obowiązki pracodawcy:
składanie Funduszowi miesięcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu
i

stopniach

niepełnosprawności

pracowników

niepełnosprawnych,

z

uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną,
całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz
pracowników niewidomych;
składanie Funduszowi wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany
miesiąc.
Obowiązki PFRON:
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obowiązek przekazania na rachunek bankowy pracodawcy miesięcznego
dofinansowania w terminie 25 dni od dnia otrzymania wniosku pod rygorem
zapłaty odsetek, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Uwaga: Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym
miesiącu, u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego
pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia
pracowników niepełnosprawnych miesięczne, dofinansowanie na nowo zatrudnionego
pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w
wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę
uległa rozwiązaniu:
z przyczyn dyscyplinarnych;
za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
na mocy porozumienia stron;
wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
z upływem czasu, na który została zawarta;
z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa wyżej, miesięczne dofinansowanie na
nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku, gdy
jego miejsce pracy powstało w wyniku:
wygaśnięcia umowy o pracę;
zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.
Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia
ogółem

i

przeciętnego

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych

w

okresie

poprzedzających 12 miesięcy.
6) Prawo do zwrotu części miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, w zakresie czynności
ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub
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trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na
stanowisku pracy.
Wysokość zwrotu:
iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu
przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i
miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.
Ograniczenia:
liczba

godzin

przeznaczonych

wyłącznie

na

pomoc

pracownikowi

niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20%
liczby godzin pracy pracownika w miesiącu;
zwrotowi podlegają koszty poniesione przez pracodawcę po dniu podpisania
umowy.
Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji
Pracy, wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub w pomieszczeniach
zakładu pracy.
7) Prawo do zwrotu części kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych.
Warunki:
szkolenie dotyczy osób niepełnosprawnych;
szkolenie jest organizowane przez pracodawcę;
poniesienie przez pracodawcę kosztów szkolenia;
złożenie przez pracodawcę stosownego wniosku.
Ograniczenia:
zwrot kosztów do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do
wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę;
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zwrotowi podlegają koszty poniesione przez pracodawcę po dacie podpisania
umowy.
Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie
zawartej z pracodawcą.
4.2 Obowiązki pracodawcy
1) Obowiązek wydzielenia lub zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy z
podstawowym zapleczem socjalnym osobie już zatrudnionej, która w wyniku wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym
stanowisku.
Ten obowiązek należy wypełnić w terminie nie dłuższym, niż trzy miesiące od
daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie
gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia
uznania za osobę niepełnosprawną;
Tego obowiązku nie ma, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było
naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez
pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości – udowodnione przez
pracodawcę.
Sankcje:
W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, w dniu rozwiązania
stosunku pracy z tą osobą, pracodawca ma obowiązek dokonania wpłaty na Fundusz w
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracownika.
2) Obowiązek zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla osoby
niepełnosprawnej pozostającej z nim w stosunku pracy, uczestniczącej w procesie
rekrutacji albo odbywającej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe, praktyki
zawodowe lub praktyki absolwenckie.
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Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w
konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych
pracodawcy, potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby, o ile
przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań nie skutkowałoby nałożeniem na
pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń, przy czym obciążenia te nie
są nieproporcjonalne, jeżeli są w wystarczającym stopniu rekompensowane ze
środków publicznych.
Niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień, o których mowa wyżej, uważa się
za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy.
5. Charakterystyka poszczególnych form chronionego rynku pracy
5.1 Zakład aktywności zawodowej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 11.127.721 j.t.), zwana dalej
ustawą,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w
sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242 poz. 1776),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu
przekazywania

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 88, poz. 808 z późn. zm.).
Wymogi formalne:
brak ograniczeń minimalnych i maksymalnych co do liczby osób zatrudnionych,
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spełnienie określonych w przepisach warunków w zakresie przygotowania
pomieszczeń, warunków pracy, wymiaru i organizacji zatrudnienia,
przeznaczanie uzyskanych dochodów na fundusz aktywności zawodowej,
uzyskanie pozytywnej opinii starosty,
przyznanie statusu ZAZ przez wojewodę na wniosek organizatora prowadzącego
zakład.
Pracownicy niepełnosprawni
Zakłady

aktywności

zawodowej

tworzy

się

celem

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych, przygotowania ich do życia w otwartym środowisku poprzez
rehabilitację zawodową i społeczną, oraz pomocy tym osobom w realizacji pełnego,
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych
możliwości.
Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji, placówka może uzyskać
status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych
w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy
przez powiatowe urzędy pracy:
zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
zaliczone

do

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności,

u

których

stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym
osób, w stosunku do których rada programowa funkcjonująca w zaz zajęła
stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji
zawodowej w warunkach pracy chronionej.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zaliczonych do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności, nie może być jednak wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.
Osoby z zespołem Aspergera mające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym i orzeczenia traktowane na równi z tym orzeczeniem mogą być pracownikami
zakładu aktywności zawodowej bez żadnych ograniczeń liczbowych.
Osoby z ZA mogą być również zatrudnione w ZAZ, jeżeli mają lekki stopień
niepełnosprawności lub nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, ale są wtedy
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zatrudnione w puli 30% osób „zdrowych”. W przypadku lekkiego stopnia
niepełnosprawności pracodawcy przysługuje dofinansowanie do ich wynagrodzeń z
SOD.
5.2 Zakład pracy chronionej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn.
zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w
sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2007 r. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).
Wymogi formalne:
prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy,
zatrudnianie minimum 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
osiąganie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez co najmniej 6
miesięcy,
zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług
rehabilitacyjnych,
użytkowanie przez zakład pracy obiektów i pomieszczeń odpowiadających
przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniających potrzeby
osób

niepełnosprawnych

pomieszczeń

w

zakresie

higieniczno-sanitarnych

przystosowania
i

ciągów

stanowisk

komunikacyjnych

pracy,
oraz

spełniających wymagania dostępności do nich,
uzyskanie statusu ZPCH przyznawanego przez wojewodę na wniosek
pracodawcy prowadzącego zakład.
Ustawa przewiduje precyzyjnie określone przypadki, kiedy niektóre z wymienionych
wyżej warunków mogą okresowo nie być spełniane.
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Pracownicy niepełnosprawni
W ZPCH wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1
ustawy, musi wynosić :
co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych powinny
stanowić

osoby

zaliczone

do

znacznego

lub

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności (stan obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.) albo
co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych
umysłowo

zaliczonych

do

znacznego

albo

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności.
Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi nie zostały wymienione w ustawie
jako grupa, której zatrudnienie uprawnia do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
Fundacja

SYNAPSIS

wystąpiła

do

Pełnomocnika

Rządu

do

Spraw

Osób

Niepełnosprawnych o zmianę ustawy w tym zakresie i dodanie do katalogu
niepełnosprawności uprawniających do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych również całościowych zaburzeń rozwojowych.
W obecnym stanie prawnym zatrudnienie osób z ZA, jeżeli nie mają orzeczonej choroby
psychicznej lub nie są niewidome, uprawnia do nabycia statusu ZPCH, jeżeli pracodawca
spełnia warunki opisane w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a.
6. Charakterystyka otwartego rynku pracy działającego w ramach ekonomii
społecznej
6.1 Spółdzielnia socjalna
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
94, poz. 651 z późn. zm.).
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Wymogi formalne:
Podmioty uprawnione do tworzenia spółdzielni socjalnych:
-

osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, należące do
następujących grup:
bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym;

-

osoby prawne:
organizacje pozarządowe,
kościelne osoby prawne,
jednostki samorządu terytorialnego oraz

-

inne osoby, o ile ich liczba nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby
założycieli.

Liczba członków spółdzielni:
-

tworzonych przez osoby fizyczne nie może być mniejsza niż pięć i większa
niż pięćdziesiąt (wyjątkiem są spółdzielnie socjalne powstające w wyniku
przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych, które
nie posiadają ograniczeń co do liczby członków),

-

tworzonych przez osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego
nie może być mniejsza niż dwie (spółdzielnie takie są zobowiązane do
zatrudnienia co najmniej pięciu osób spośród osób szczególnie
uprawnionych w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni
socjalnej do KRS);

Członkami przystępującymi do spółdzielni mogą być osoby szczególnie
uprawnione, w tym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, a także inne osoby, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej
wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej
spółdzielni. Tych ostatnich nie może być więcej niż 50% ogółu członków
spółdzielni.
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Zasady podziału zysku określa ustawa. Nadwyżka bilansowa nie może podlegać
podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być
przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego ani na oprocentowanie udziałów.
Zysk przeznaczany jest zgodnie z zapisami ustawy na:
fundusz zasobowy – nie mniej niż 40%,
cele reintegracji zawodowej członków spółdzielni socjalnej, przez co należy
rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, działalność społeczną i
oświatowo-kulturalną na rzecz członków spółdzielni oraz ich środowiska
lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – nie mniej niż 40%,
fundusz inwestycyjny.
Pracownicy
Zatrudnienie członków w ramach spółdzielni socjalnych następuje na podstawie
spółdzielczej umowy o pracę. Do spółdzielczej umowy o pracę mają zastosowanie
przepisy Ustawy – Prawo spółdzielcze, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą
odpowiednio przepisy kodeksu pracy.
Spółdzielcza umowa o pracę wygasa z ustaniem członkostwa, rozwiązanie spółdzielczej
umowy o pracę w czasie trwania członkostwa w zasadzie jest niedopuszczalne. Wyjątek
stanowią skutki naruszenia dyscypliny pracy, nabycie specjalnych praw przez członków
spółdzielni np. praw emerytalnych czy okoliczności związane z gospodarczą
koniecznością spółdzielni. Szczegółowe zapisy związane z zatrudnieniem członków
powinien zawierać statut spółdzielni.
Spółdzielnia może również zatrudniać pracowników niebędących jej członkami na
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.
6.2 Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty mogące prowadzić działalność w
obszarze ekonomii społecznej
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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
Podmioty te działają jak inni pracodawcy na otwartym rynku, z następującymi
różnicami:
mają świadomość misji, często ich celem statutowym może być szeroko pojęte
wsparcie dla osób niepełnosprawnych, co może ułatwiać zatrudnianie tych osób,
w wielu wypadkach są zwolnione z obowiązku wpłat na PFRON, zatem nie ma
formalnych przeszkód do otrzymywania dofinansowania z PFRON z tytułu
zatrudniania osób niepełnosprawnych,
mogą prowadzić działalność statutową, przy czym w działalności statutowej
realizowanej ze środków publicznych zatrudnienie osób z autyzmem lub
zespołem Aspergera może natrafiać na przeszkody (obowiązuje zasada
optymalizacji wykorzystania środków projektowych, przez co często rozumie się
zatrudnienie najbardziej wydajnych pracowników, a zakaz finansowania
wynagrodzenia w części już finansowanej zmniejsza możliwość dofinansowania
wynagrodzenia ze środków PFRON),
mogą prowadzić działalność gospodarczą, w której obowiązują takie zasady, jak
w biznesie,
7. Charakterystyka otwartego rynku pracy (rynek biznesowy)
Na otwartym rynku funkcjonują podmioty (pracodawcy) o różnej sytuacji formalnej, z
których:
część jest zobowiązana do wpłat na PFRON, ale nie spełnia warunku zatrudniania
6% osób niepełnosprawnych; zatrudnienie konkretnej osoby z ZA nie zmieni tej
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proporcji w sposób znaczący, zatem zmniejszy się nieco karna opłata na PFRON,
ale nie będzie im przysługiwało dofinansowanie do kosztów zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej,
część jest zobowiązana do wpłat na PFRON i spełnia warunek zatrudniania 6%
osób

niepełnosprawnych;

tym

pracodawcom

będzie

przysługiwało

dofinansowanie do kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
część nie jest zobowiązana do wpłat na PFRON i będzie im przysługiwało
dofinansowanie do kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, nawet jeśli
będzie to tylko jedna osoba.
Szczególnym

rodzajem

podmiotów

są

jednostki

urzędów

państwowych

i

samorządowych – spoczywa na nich obowiązek uiszczania karnych opłat na PFRON na
ogólnych zasadach, natomiast jako podmiotom finansowanym ze środków publicznych
nie przysługuje im dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z SOD.
8. Charakterystyka instytucji aktywizacji zawodowej (CIS, KIS, WTZ)
8.1 Centrum Integracji Społecznej (CIS)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
Wymogi formalne
Podmiotami uprawnionymi do utworzenia centrum integracji społecznej są: wójt,
burmistrz, prezydent miasta (czyli administracja samorządowa na poziomie gminy) lub
organizacja pozarządowa. Jest to jednostka organizacyjna realizująca reintegrację
zawodową i społeczną, nieposiadająca osobowości prawnej.
Centrum integracji społecznej może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub
usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. Działalność ta nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Status
Centrum Integracji Społecznej nadaje wojewoda.
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Uczestnicy
Uczestnikami CIS mogą być osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
Uczestnicy centrum nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Czas
uczestnictwa w centrum jest ograniczony do 12 miesięcy, a w uzasadnionych
przypadkach do 18 miesięcy.
8.2 Klub Integracji Społecznej (KIS)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
Wymogi formalne
Klub integracji społecznej jest instytucją, w której gmina lub organizacja pozarządowa
prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w szczególności dla osób niepełnosprawnych może organizować:
pomoc w znalezieniu pracy lub wykonywania usług na podstawie umów
cywilnoprawnych,
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub działalności w formie spółdzielni
socjalnej,
prace społecznie użyteczne,
roboty publiczne,
poradnictwo prawne,
staże dla bezrobotnych.
Uczestnicy
Uczestnikami KIS mogą być osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
Uczestnicy klubu nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Okres uczestnictwa
w KIS jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem.
8.3 Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ)

387

Warsztaty terapii zajęciowej nie są dostępne dla wysokofunkcjonujących osób z
autyzmem i osób z zespołem Aspergera, ze względu na to, że z zasady nie otrzymują w
orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazania do uczestnictwa w warsztatach.
9. Charakterystyka instrumentów i usług rynku pracy
9.1 Rodzaje instrumentów

i usług

rynku

pracy

dostępnych

dla

osób

niepełnosprawnych
Omówione niżej instrumenty dotyczą osób bezrobotnych. Osoba niepełnosprawna
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w
zatrudnieniu może, na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne, korzystać z usług i
instrumentów rynku pracy, w szczególności:
pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w szczególności uczestniczyć w
zajęciach aktywizacyjnych i szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy,
sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania stażu,
przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa
zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
zwrotu kosztów zakwaterowania,
skierowania do prac społecznie użytecznych,
zatrudnienia w ramach robót publicznych,
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
sfinansowania badań lekarskich lub psychologicznych w celu uzyskania
zatrudnienia,
szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
staży,
przygotowania zawodowego dorosłych,
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stypendium dla osób bez kwalifikacji zawodowych podejmujących naukę.
Uwaga: Z większości usług rynku pracy wymienionych w pierwszych trzech punktach
mogą korzystać również osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy.
9.2 Szczegółowe omówienie wybranych instrumentów i usług rynku pracy
dostępnych dla osób niepełnosprawnych
9.2.1 Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania
Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania może nastąpić, jeśli osoba podejmuje
zatrudnienie, rozpoczyna staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bądź
uczestniczy w szkoleniu na podstawie skierowania urzędu poza miejscem zamieszkania.
Zwrot kosztów przejazdu nie zostanie przyznany, jeśli wynagrodzenie uzyskiwane przez
skierowanego przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku
zwrotu kosztów zakwaterowania, łączny czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego
zamieszkania musi wynosić ponad 3 godziny i w związku z tym skierowany decyduje się
na zakwaterowanie w miejscowości, w której podejmuje pracę. Zwrot dokonywany jest
maksymalnie przez 12 miesięcy. Osoba niepełnosprawna może się ubiegać o zwrot tych
kosztów.
9.2.2 Prace społecznie użyteczne
Tym mianem określa się prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku
na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
9.2.3 Roboty publiczne
Roboty publiczne są to roboty pozwalające na zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy,
organizacje pozarządowe, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są
finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu
państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych.
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9.2.4 Prace interwencyjne
Osoba niepełnosprawna może starać się o skierowanie do pracy w ramach prac
interwencyjnych. Mianem prac interwencyjnych określa się zatrudnienie bezrobotnego
przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu
wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy
zatrudniającemu osobę w ramach prac interwencyjnych starosta zwraca część kosztów
zatrudnienia (koszty wynagrodzenia, wypłaconych nagród, składek na ubezpieczenie
społeczne). Zwrot przysługuje za okres 12 miesięcy lub 18 miesięcy (jeśli obejmie
koszty poniesione za co drugi miesiąc).
9.2.5 Szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych
Poprzez szkolenia rozumie się pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w urzędzie pracy, może zostać skierowana
przez starostę na szkolenie. Przepisy przewidują szereg zachęt dla bezrobotnych
podejmujących szkolenie, w tym stypendium w wysokości 120% zasiłku dla
berobotnych czy pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w wysokości 400%
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.
Należy pamiętać, że osoba która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana
do zwrotu jego kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy powodem nieukończenia
szkolenia było podjęcie pracy.
Skierowanie na szkolenie powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę
zawodowego urzędu pracy predyspozycji danej osoby do wykonywania zawodu, do
którego ma przygotowywać szkolenie. Szkolenie może być też poprzedzone
skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie.
9.2.6 Zajęcia aktywizacyjne
Zajęcia aktywizacyjne to zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, które mają na
celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia oraz
innej pracy zarobkowej.
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9.2.7 Staże
Staż

oznacza

nabywanie

przez

bezrobotnego

umiejętności

praktycznych

do

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą.
Staż przewidziany jest m.in. dla osób:
niepełnosprawnych (w tym również poszukujących pracy),
do 25 roku życia,
bez kwalifikacji zawodowych, tj. nieposiadających kwalifikacji do wykonywania
jakiegokolwiek

zawodu

poświadczonych

dyplomem,

świadectwem,

zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym
do wykonywania zawodu,
bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
bezrobotnych długotrwale tj. pozostających w rejestrze powiatowego urzędu
pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z
wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
Starosta może skierować osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym
urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu na
staż do pracodawcy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Wyjątek stanowią osoby do
25 roku życia lub osoby do 27 roku życia, w ciągu roku od ukończenia przez nie studiów
– w tym przypadku staż może trwać 12 miesięcy.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według
programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu stażu powinny być
uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz
dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po
zakończeniu realizacji program stażu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach
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realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w
trakcie stażu. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120%
kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez starostę. Za okres, za który
przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do
udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania
stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu
pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia
stażu.
9.2.8 Przygotowanie zawodowe dorosłych
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest organizowane i finansowane przez starostę w
celu uzyskania przez osoby bezrobotne i inne wymienione w przepisach, kwalifikacji lub
umiejętności zawodowych. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie
praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy. Kończy się ono stosownymi
egzaminami w celu uzyskania dokumenów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
9.2.9 Stypendium dla osób bez kwalifikacji zawodowych podejmujących naukę
Przepisy przewidują możliwość przyznania przez starostę stypendium osobom
bezrobotnym (oraz niepełnosprawnym poszukującym zatrudnienia) bez kwalifikacji
zawodowych, które podejmują naukę w szkole dla dorosłych albo w szkole wyższej w
okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy. Stypendium przysługuje
w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, jednak warunkiem jest nie przekroczenie
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Starosta może
przyznać stypendium na 12 miesięcy lub przedłużyć jego wypłacanie na cały okres
nauki.
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ZAŁĄCZNIK 26
BRYTYJSKI MODEL WSPARCIA WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM LUB
ZESPOŁEM ASPERGERA – MODEL OPARTY NA DOŚWIADCZENIACH ZESPOŁU
PROSPECTS, DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH NAS

Katarzyna Matynia
WPROWADZENIE
Prospects Employment Consultancy
Od 1994 roku National Autistic Society posiada specjalny zespół, który udziela osobom z
autyzmem i ZA wsparcia w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Zespół ten –
Prospects Employment Consultancy (w skrócie: Prospects) – został utworzony, żeby
przygotować osoby z ZA do pracy, a następnie pomóc im znaleźć zatrudnienie. Do 2005
roku Prospects prowadził głównie Clients Preparation Programmes (szereg programów
przygotowujących osoby z ZA będące klientami Prospects do szeroko pojętej pracy,
niekoniecznie płatnej). W połowie 2008 roku dodano 3 nowe obszary działalności
Prospects: Student and Graduate Support (wsparcie dla studentów i absolwentów),
Employment Training (szkolenia dla pracowników z ZA i ich pracodawców) oraz
Corporate Support & Liaison (współpraca z pracodawcami, w której Prospects jest
rodzajem łącznika między osobami z ZA a pracodawcami).
Struktura organizacyjna Prospects nie jest zhierarchizowana – składa się są
równoległych zespołów, prowadzących konkretne programy. Pracownicy Prospects
mają bardzo różne kwalifikacje, jednak to nie one miały wpływ na ich obecność w
zespole. Podstawowym kryterium doboru pracowników jest ich doświadczenie
dotyczące autyzmu lub zatrudnienia, a także entuzjazm, motywacja i chęć pomocy
innym. Przy opisie stanowisk osób zatrudnionych w Prospects stosuje się następujące
oznaczenia:
EC – Employment Consultant (Konsultant ds. Zatrudnienia)
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SEC – Senior Employment Consultant (Starszy Konsultant ds. Zatrudnienia)
ESW – Employment Support Worker (Pracownik Wspierający ds. Zatrudnienia)
SSW – Student Support Worker (Pracownik Wspierający Studentów)
Niezależnie od nazw stanowisk, w zasadzie każdy z pracowników Prospects jest w
stanie zastąpić innego pracownika, ich role się przenikają i można przyjąć, że wszyscy
oni są Konsultantami dla zgłaszających się do nich osób z ZA (Klientów). Każdy z nich
może też pełnić funkcję Asystenta (tj. zapewniać wsparcie podczas rozmów
kwalifikacyjnych, staży, etc.). Zespół Prospects z siedzibą w Londynie liczy ok. 15 osób
(dodatkowo kilka osób pracuje w Prospects w Glasgow) i dopełnia go grupa kilku
wolontariuszy – są to najczęściej osoby z ZA, które w ten sposób zdobywają
doświadczenie zawodowe.
ZAKRES WSPARCIA UDZIELANEGO PRZEZ PROSPECTS OSOBOM Z AUTYZMEM I
ZESPOŁEM ASPERGERA
ETAP 1: WYWIAD WSTĘPNY (SPOTKANIE INFORMACYJNE)
Pierwszy kontakt osoby z ZA z Prospects to nieformalne, indywidualne spotkanie
informacyjne z Konsultantem ds. Zatrudnienia, które trwa ok. 1,5 godziny. Podczas
spotkań informacyjnych pracownicy Prospects rozmawiają z osobami z ZA o ich
oczekiwaniach, zainteresowaniach, trudnościach, o tym co potrafią, jaką pracę chcieliby
zdobyć, nad czym muszą popracować, jakie umiejętności rozwinąć, etc. Pracownikom
Prospects zależy na przyjaznej atmosferze spotkań z osobami z ZA, by trafiające do nich
osoby, które często miały negatywne doświadczenia związane z różnego rodzaju
państwowymi instytucjami, do których musiały się zwracać, tu poczuły się dobrze, i
żeby wiedziały, że mogą liczyć na szerokie wsparcie z ich strony. Po takim spotkaniu
Konsultant Prospects jest w stanie wstępnie określić poziom i rodzaj wsparcia, jaki
należy zapewnić zgłaszającej się osobie z ZA.
W przypadku większości programów prowadzonych przez Prospects, osoby z ZA, które
chcą w nich wziąć udział, zgłaszają się bezpośrednio do ich siedziby. Wyjątek stanowi
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Work Preparation Programme – chętni do wzięcia w nim udziału muszą mieć
skierowanie z Jobcentre Plus (tj. Urzędu Pracy). W tym celu muszą najpierw
porozmawiać z Doradcą ds. Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (Dissability
Employment Advisor – DEA), który wypełnia w ich imieniu Formularz Skierowania
(Personal Development Programme – Referral Form) i przesyła go do Prospects.
Konieczność wystawienia skierowania związana jest z finansowaniem tego programu
przez rząd (Department for Work and Pensions).
ETAP

2:

WSPARCIE

DLA

OSÓB

Z

ZA

W

RAMACH

PROGRAMÓW

PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PRACY
1. Ocena kompetencji zawodowych, społecznych i pracowniczych
W Prospects, podobnie jak w Specialisterne46, nie przeprowadza się tradycyjnych testów
(takich jak CCP czy TTAP) na określenie potrzeb i kompetencji pracownika. W
przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych w Danii, Prospects nie przeprowadza
również procesu oceny kompetencji zawodowych osób z ZA (takich jak np. poziom
umiejętności IT, biurowych, etc.) przy pomocy metod eksperymentalnych. Wiedza nt.
kompetencji osób z ZA zdobywana jest niejako „przy okazji”, w trakcie ich uczestnictwa
w trwających przez kilka miesięcy programach przygotowujących do zatrudnienia.
Pracownicy Prospects mają możliwość lepiej poznać beneficjentów podczas warsztatów
oraz przede wszystkim podczas indywidualnych rozmów (tzw. reality check
conversations), dzięki którym możliwa jest częściowa weryfikacja ich umiejętności.
Pracownicy Prospects muszą dobrze znać osoby z ZA, które wysyłają na staże do firm,
bądź pomagają im znaleźć płatną pracę. Muszą zatem poznać ich zainteresowania, ich
preferencje dotyczące konkretnych zawodów, dowiedzieć się co lubią, czego nie lubią i
jak się zachowują w kontakcie z innymi ludźmi, ponieważ może mieć to wpływ na wybór
pracy, którą mogliby wykonywać. Starają się dobrać dla nich pracę zgodną z ich
zainteresowaniami i preferencjami zawodowymi i upewnić się, że pracodawca będzie
mógł przystosować miejsce pracy do ich potrzeb. Dobór właściwej pracy dla osoby z ZA
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Patrz: załącznik 27, zawierający opis modelu duńskiego.
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jest kwestią bardzo indywidualną, w zasadzie niemal każda praca może być dla takiej
osoby odpowiednia – od grafika komputerowego po muzyka, niektórzy nawet, choć
nieliczni, sprawdzają się w pracy z klientem. Większość osób z ZA wybiera jednak prace
biurowe i administracyjne oraz związane z sektorem IT, ponieważ nie opierają się one
na interakcji z innymi ludźmi, mają określoną strukturę i polegają na ściśle określonych
procedurach.
Kluczem jest dobranie odpowiedniej osoby z ZA do konkretnej oferty pracy.
Najłatwiejsze jest to w przypadku absolwentów studiów wyższych, ponieważ w ich
przypadku Prospects może niejako założyć, że absolwenci danych kierunków mają
umiejętności, jakich naucza się na tych studiach. Jednak nawet w przypadku
absolwentów zdarza się, że szukają pracy niezwiązanej z wykształceniem. Prospects
stara się zaoferować im wybór i pomóc im znaleźć pracę, na której im zależy, jednak w
granicach rozsądku. W przypadku, gdy ktoś chce np. zostać grafikiem komputerowym, a
nie ma ku temu żadnych kwalifikacji, Prospects doradza realistyczne podejście,
wyjaśnia, że prawdopodobieństwo dostania takiej pracy bez odpowiedniego
przygotowania i bez doświadczenia, jest niewielkie. Poleca im rozważyć alternatywne
oferty pracy, względnie zbliżone do ich zainteresowań. Wyjaśnia, że jeśli ktoś szuka
pracy,

nie

mając

w

niej

żadnego

doświadczenia

ani

kwalifikacji,

będzie

najprawdopodobniej musiał zacząć od najniższego stanowiska w hierarchii danego
zawodu. Przede wszystkim jednak pracownicy Prospects pomagają osobom z ZA zdobyć
doświadczenie, niezbędne do znalezienia płatnej pracy w danym zawodzie poprzez
pomoc w znalezieniu im bezpłatnych staży w firmach lub zaoferowanie im wolontariatu.
Pracownicy Prospects nie przeprowadzają również formalnej oceny kompetencji
pracowniczych (tj. ogólnych cech i umiejętności potrzebnych w miejscu pracy, takich jak
punktualność, terminowość czy rozumienie niepisanych zasad w miejscu pracy) i
kompetencji społecznych (takich jak np. umiejętności komunikacyjne). Nie robią tego,
ponieważ zakładają, że u osób, które szukają u nich pomocy, kompetencje te nie mogą
być dobrze rozwinięte. Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, zgłaszające się do
Prospects,

mają

możliwość

podniesienia

swoich

kompetencji

społecznych

i

pracowniczych, jak również udoskonalenia umiejętności niezbędnych do poszukiwania
pracy w ramach kilku różnych programów prowadzonych przez Prospects. Kompetencje
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społeczne i pracownicze omawiane są podczas indywidualnych rozmów z pracownikami
Prospects oraz warsztatów, podczas których Konsultanci Prospects mają możliwość
obserwacji pracy i zachowań osób z ZA w grupie.
Podsumowując – ocena kompetencji i umiejętności osób z ZA przeprowadzana przez
Prospects opiera się na rozmowie, nie na sprawdzeniu ich praktycznych umiejętności.
Według Davida Perkinsa, managera Prospects, bardzo rzadko zdarza im się pomylić i
polecić pracodawcy niewłaściwą osobę, ponieważ polecają osoby, które znają od kilku
miesięcy, spotykając się z nimi przynajmniej raz w tygodniu.
2. Charakterystyka poszczególnych programów przygotowujących do pracy,
prowadzonych przez Prospects
Osoby z ZA zgłaszające się do Prospects lub skierowane do Prospects przez Jobcentre
Plus mają możliwość wzięcia udziału w jednym z kilku specjalnie dostosowanych do ich
potrzeb programów, objętych ogólną nazwą: Clients Preparation Programmes.
Uczestnictwo w tych programach jest bezpłatne, przy czym osoby z ZA dostają zwrot
kosztów podróży.
W ramach programów wchodzących w skład Clients Preparation Programmes
przeprowadzany jest trening kompetencji pracowniczych, umiejętności społecznych
oraz umiejętności niezbędnych do poszukiwania pracy. Prospects nie prowadzi
treningów umiejętności zawodowych, przyuczających do konkretnego zawodu. Osoby z
ZA, które zgłaszają się do Prospects mają zwykle jasno określone preferencje dotyczące
pracy, którą chciałyby wykonywać. Pracownicy Prospects starają się wyjść na przeciw
ich potrzebom. Pomagają im znaleźć staże, dzięki którym będą mogli zdobyć niezbędne
doświadczenie zawodowe, a jeśli zachodzi potrzeba zdobycia czy podniesienia
kwalifikacji zawodowych, pomagają osobom z ZA znaleźć odpowiednie kursy poza
Prospects. Takie zewnętrzne kursy (treningi umiejętności zawodowych) nie są jednak
dostosowane do potrzeb osób z ZA czy w ogóle osób niepełnosprawnych, ale są
przeznaczone dla wszystkich.
a) Work Preparation Programme (Program przygotowujący do pracy)
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Work Preparation Programme skierowany jest do mieszkańców Londynu i okolic. Jego
głównym celem jest rozwijanie umiejętności osób z ZA, koniecznych do znalezienia
pracy. Aby wziąć w nim udział, osoba z ZA potrzebuje skierowania z Urzędu Pracy
(Jobcentre Plus). Osoby zainteresowane muszą się skontaktować z Doradcą do Spraw
Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (Disability Employment Adviser – DEA) w
lokalnym Urzędzie Pracy, który następnie wypełnia w ich wymieniu specjalny formularz
(skierowanie), po czym przekazuje go do Prospects.
Work Preparation Programme przeznaczony jest dla osób z ZA, które chciałyby podjąć
płatną pracę zawodową. Teoretycznie program jest przeznaczony dla każdego poziomu
funkcjonowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jednak uczestnicy muszą mieć
pewne podstawowe umiejętności (pisanie, czytanie, liczenie). O tym, czy dana osoba z
ZA dostanie się do programu, decydują pracownicy Prospects. Jeśli – ich zdaniem – nie
jest jeszcze gotowa, żeby wziąć w nim udział, informują o tym Jobcentre Plus. Odsyłają
jednak bardzo mały procent osób, średnio 1-2 osoby na 40 osób skierowanych do
programu przez Urząd Pracy (w programie może wziąć udział 40 osób rocznie).
Program trwa 20 tygodni (po 12 godzin w tygodniu – łącznie 240 godzin wsparcia na 1
osobę biorącą udział w programie) i jest podzielony na 3 etapy:
Etap 1: Rozwój osobisty (trening)
Pierwszy etap odbywa się w siedzibie Prospects i trwa przez 6 tygodni. Uczestnicy
spotykają się w małych grupach (3 razy w tygodniu po 2 godziny) i podczas specjalnie
opracowanych warsztatów omawiają tematy związane z poszukiwaniem pracy,
wyborem zawodu, umiejętnościami społecznymi w miejscu pracy oraz tym, kiedy i w
jaki sposób powiadomić pracodawcę o swoim autyzmie – niepełnosprawności
niewidocznej na pierwszy rzut oka, przez co często nierozumianej.
Lista warsztatów prowadzonych w ramach Work Preparation Programme:
Zrozumienie niepełnosprawności
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Profil osobisty i budowanie pewności siebie
Szkolenie wideo
Umiejętności komunikacyjne
Komunikacja w miejscu pracy
Podejmowanie decyzji zawodowych
Nastawienie do pracy, zachowanie i relacje z innymi
Kultura i różnorodność
Umiejętności poszukiwania pracy
Formularze aplikacyjne
Stres i relacje z innymi
Listy motywacyjne i listy poparcia
Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych
Umiejętności niezbędne podczas rozmów kwalifikacyjnych
Próbne rozmowy kwalifikacyjne
Doświadczenie zawodowe (staż)
Oprócz spotkań w grupach, dla uczestników programu przewidziano indywidualne sesje
z Konsultantem Prospects, podczas których opracowywany jest program rozwoju
osobistego (indywidualny plan rozwoju), omawia się umiejętności osób z ZA,
opracowuje CV, czy dyskutuje na temat gotowości uczestnika programu do
podróży/dojazdów do pracy (2 razy w tygodniu po 2 godziny).
Etap 2: Zdobywanie doświadczenia zawodowego (staż)
Drugi etap stanowi szansę na zdobycie prawdziwego doświadczenia w zawodzie
wybranym przez osobę z ZA. Uczestnik programu odbywa bezpłatny staż, który trwa od
6 do 8 tygodni. Przez cały czas trwania stażu może liczyć na wsparcie pracownika
Prospects, który kontynuuje pracę z przypisaną mu osobą z ZA również w kolejnym
etapie, tj. podczas poszukiwania pracy. Podczas trwania stażu Konsultant z Prospects
odwiedza swojego podopiecznego przynajmniej raz w tygodniu. Częstotliwość wizyt jest
kwestią indywidualną i uzależniona jest od potrzeb beneficjenta.
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Etap 3: Poszukiwanie pracy
Dzięki odbytemu stażowi osoby z ZA powinny czuć się lepiej przygotowane do
poszukiwania pracy. Na tym etapie, przy wsparciu pracownika Prospects, uczestnicy
programu mają aktywnie poszukiwać zatrudnienia, odpowiadając na prawdziwe oferty
pracy, zamieszczone w prasie, Internecie, bądź w Urzędzie Pracy (Jobcentre Plus),
skierowane do wszystkich, nie tylko do osób niepełnosprawnych.
Ostatni etap trwa od 6 do 8 tygodni (jego długość zależy od tego, ile trwał staż, dopełnia
20-tygodniowy program). Osoby z ZA mają indywidualne spotkania z Konsultantami w
Prospects (2 razy w tygodniu po 2 godziny), podczas których aktywnie poszukują ofert
pracy, piszą maile, rozmawiają z potencjalnymi pracodawcami przez telefon.
Konsultanci pomagają im wypełniać formularze aplikacyjne i pisać listy motywacyjne,
wspierają ich podczas rozmów telefonicznych i pomagają przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej. Pracownicy Prospects towarzyszą również swoim podopiecznym
podczas rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.
Work Preparation Programme jest dofinansowany przez rząd brytyjski. Kwota
przeznaczona na wsparcie dla 1 osoby z ZA wynosi średnio 5000 funtów (kilkaset
funtów z tej kwoty przeznacza się na koszty dojazdów osób z ZA do Prospects. Żeby móc
uczestniczyć w programie, osoby z ZA muszą mieć zorganizowaną bezpłatną podróż do
miejsca udzielania wsparcia i z powrotem). Ok. 80% tych pieniędzy wypłaca się podczas
procesu ich przygotowania do pracy, czyli w trakcie trwania programu. Wypłata
pozostałych 20% pieniędzy jest uzależniona od tego, czy udało się dla nich znaleźć pracę
(jest zatem pewnego rodzaju bonusem). Kwota 5000 funtów, wypłacana w
comiesięcznych transzach, wystarcza na sfinansowanie całego programu, który trwa
przez 20 tygodni, po 12 godzin w tygodniu (łącznie na 1 osobę z ZA biorącą udział w
Work Preparation Programme przypada 240 godzin wsparcia).
b) Work Preparation Programme – follow up (kontynuacja)
Jeśli uczestnikom Work Preparation Programme po 20 tygodniach wciąż nie uda się
znaleźć pracy, przewidziano dla nich trwający 13 tygodni „Follow-up” będący
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kontynuacją trzeciego etapu – poszukiwania pracy. Aktywne poszukiwanie pracy przy
wsparciu Konsultanta odbywa się w siedzibie Prospects (spotkania indywidualne: 2
godziny, raz na 2 tygodnie). Od uczestników oczekuje się dodatkowo samodzielnego
poszukiwania pracy poza Prospects, np. w domu. Uczestnicy, którzy znajdą pracę
podczas trwania 20-tygodniowego programu lub 13-tygodniowej kontynuacji programu,
rezygnują z dalszego uczestnictwa i podejmują pracę.
Jeśli po dodatkowych 13 tygodniach osoby z Za wciąż nie znajdą pracy, mogą wziąć
udział w innych programach (prowadzonych już bez udziału Prospects) przez Jobcentre
Plus.
c) Brighter Horizons programme
Program skierowany jest do średnio- i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem oraz
osób z zespołem Aspergera z Londynu i okolic, które chciałyby pracować, ale nie mają
odpowiedniego wsparcia, doświadczenia lub kwalifikacji i które są gotowe pójść do
nieodpłatnej pracy (wolontariat) na kilka miesięcy. Celem programu jest włączenie osób
z ZA do społeczeństwa i zbudowanie ich pewności siebie. Program trwa 1 rok i nie ma
ograniczeń czasowych, tj. od osób biorących udział w programie oczekuje się
uczestnictwa przez przynajmniej pół dnia, raz w tygodniu. Kurs jest elastyczny, każdy
może z niego wybrać to, co najbardziej go interesuje. W skład kursu wchodzi 11 różnych
warsztatów, które są prowadzone w małych grupach (raz w tygodniu po 2,5 godziny),
uczestnicy programu Brighter Horizons mają również indywidualne sesje z
Konsultantem Prospects (raz lub 2 razy w tygodniu po ok. 2 godziny). Dodatkowo
Prospects znajduje im pracę w charakterze wolontariatu i zapewnia im wsparcie
podczas jej trwania.
d) Access to employment (Dostęp do zatrudnienia)
Access to employment to trwający 10 tygodni kurs dla dorosłych osób z autyzmem i
zespołem Aspergera z Londynu i okolic, które chcą się dowiedzieć, na czym polega
praca, ale nie są jeszcze gotowe, żeby jej szukać. Na kurs składa się seria warsztatów
prowadzonych w małych grupach (max. 6 osób). Warsztaty trwają pół dnia i odbywają
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się 2 razy w tygodniu. Celem warsztatów jest poznanie rzeczywistości związanej z pracą
zawodową oraz spraw, które mogą stanowić barierę lub problem dla osób z autyzmem i
zespołem Aspergera. Podczas warsztatów omawiane są następujące kwestie:
zrozumienie

niepełnosprawności,

wybór

zawodu,

samodzielność,

umiejętności

społeczne i komunikacyjne, budowanie pewności siebie, kontrolowanie emocji, strategie
radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach, plany życiowe. Podczas kursu organizowane są
też wspólne wycieczki po Londynie (np. do muzeów czy do studia BBC).
e) Transitions
Program, którego celem jest znalezienie płatnego zatrudnienia dla absolwentów. Mogą
w nim wziąć udział absolwenci studiów wyższych, pierwszeństwo mają ci, którzy
ukończyli studia nie dawniej niż 3 lata przed przystąpieniem do programu. Transitions
wspiera ich w zdobywaniu umiejętności niezbędnych podczas poszukiwania pracy,
podczas aplikowania na konkretne stanowiska oraz podczas całego procesu rekrutacji.
Program składa się z 2 etapów:
Etap 1:
Pierwszy etap trwa 3-6 miesięcy (2 godziny co 2 tygodnie) i opiera się na
indywidualnych spotkaniach z Konsultantem, opcjonalnie absolwenci z ZA mogą wziąć
udział w warsztatach. Poruszane są m.in. takie kwestie, jak stosowne zachowanie w
miejscu pracy, komunikacja w miejscu pracy, samodzielne dojazdy do pracy.
Etap 2:
Drugi etap trwa 6-9 miesięcy. Opiera się na spotkaniach z Konsultantem (2 godziny 2
razy w miesiącu), a także na samodzielnym szukaniu pracy przez uczestników
programu. Osoby z ZA szukają pracy poza siedzibą Prospects, ale kontaktują się z
Konsultantami Prospects przez e-mail lub przez telefon (mogą liczyć na ich pomóc
zawsze, kiedy jej potrzebują).
Transitions to jedyny program prowadzony przez Prospects, który nie jest finansowany
przez rząd brytyjski. Program inansuje Goldman Sachs, jeden z największych banków
inwestycyjnych na świecie. Firma przeznacza 40 000 funtów rocznie na przygotowanie
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absolwentów z ZA do pracy. Do programu może przystąpić 40 osób rocznie. Po
ukończeniu programu część absolwentów ma szansę trafić na płatny staż w Goldman
Sachs, który trwa 6 miesięcy.
3. Rodzaje wsparcia oferowanego przez Prospects
3.1. Wsparcie i doradztwo zawodowe
Klienci Prospects mogą liczyć na wsparcie w czasie całego procesu uczenia się
kompetencji zawodowych i społecznych (w trakcie prowadzonych przez Prospects
programów), w czasie odbywania staży i podczas starania się o pracę. Każda osoba
zgłaszająca się do danego programu ma przydzielonego Asystenta z Prospects
(Asystentami osób z ZA są Konsultanci ds. Zatrudnienia). Jeden Asystent może mieć pod
opieką nawet do 20 osób z ZA, niektórzy z nich wymagają stałego wsparcia w pracy lub
podczas stażu, inni potrzebują go tylko sporadycznie. Klienci mogą liczyć na pomoc
Prospects zawsze, kiedy tego potrzebują. Nawet, kiedy już pracują zawodowo, mogą
kontaktować się z pracownikami Prospects, by uzyskać od nich pomoc lub poradę.
Prospects zatrudnia Pracowników Wspierających ds. Zatrudnienia (Employment
Support Workers), którzy są odpowiedzialni m.in. za:
a) Job coaching
odwiedzanie klientów (osób z ZA) w miejscu pracy lub odbywania stażu, by
pomóc im w rozwoju i opracowaniu strategii radzenia sobie,
wsparcie klienta i pracodawcy w celu omówienia wymagań związanych z pracą
osoby z ZA (adaptacja środowiska pracy, dobór odpowiednich zadań),
realizacja i rozwój zasobów wsparcia dla klientów i pracodawców np. grafik
pracy, listy kontrolne, szkolenia,
zapewnienie potrzebnych informacji i wytycznych dla pracodawcy w celu
podniesienia świadomości wśród współpracowników z zakresu specjalnego
wsparcia i potrzeb klienta,
włączenie menadżera/kierownika/kolegów klienta do wspierania go podczas
pracy i zachęcania go do zadawania pytań/sygnalizowania, że jest mu potrzebne
wsparcie.
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b) Wsparcie w zakresie rzecznictwa
kontakt z klientem i jego pracodawcą – eksperckie porady i informacje na temat
autyzmu i zespołu Aspergera oraz udzielanie informacji dotyczących kwestii
zatrudnienia,
bliska współpraca z klientem i pracodawcą, mająca na celu umożliwienie
klientowi bardziej efektywnej pracy np. cotygodniowe spotkania ESW z klientem
i pracodawcą,
spotkania z potencjalnym pracodawcą przed rozmową kwalifikacyjną w celu
wynegocjowania jak najlepszego przystosowania i sprawienia, by proces
rekrutacyjny był możliwie jak najbardziej przyjazny dla osoby z ZA,
wsparcie klienta podczas rozmów kwalifikacyjnych,
pełnienie roli adwokata klienta, jeśli pojawią się problemy prawne związane z
zatrudnieniem.
c) Porady dotyczące zatrudnienia
Pracownicy Wspierający ds. Zatrudnienia omawiają z klientem sprawy związane z jego
szczegółowymi umiejętnościami społecznymi i komunikacyjnymi oraz radzeniem sobie
z niepokojem i zmianami, które mogą mieć wpływ na jego pracę.
d) Porady dla innych Agencji Zatrudnienia
Pracownicy Wspierający ds. Zatrudnienia udzielają porad i informacji innym Agencjom
Zatrudnienia na temat wspierania osób z autyzmem i zespołem Aspergera w procesie
zatrudnienia.
3.2. Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne
Prospects nie ma w swoim zespole psychologów i terapeutów, zatem formalnie nie
udziela tego rodzaju wsparcia. W rzeczywistości jednak pracownicy Prospects traktują
każdą osobę z ZA indywidualnie, rozmawiają z nimi, wysłuchują ich i doradzają – można
to potraktować jako wsparcie terapeutyczne czy psychologiczne, choć nie jest ono
udzielane przez wykwalifikowanych psychologów. Prospects skupia się przede
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wszystkim na bezpośrednim kontakcie z osobami z ZA i raczej nie współpracuje z ich
rodzinami, chyba że osoby z ZA wyraźnie sobie tego życzą.
Swego rodzaju wsparcie terapeutyczne oferuje osobom z ZA projekt ASSIST (Asperger
Support, Signposting and Information Team) prowadzony przez National Autistic
Society, który stanowi nieformalny rodzaj terapii. Projekt ten odbywa się poza siedzibą
Prospects i nie jest związany z działalnością tego zespołu NAS. Nie może stanowić
uzupełnienia działalności Prospects, ponieważ nie każdy mieszkaniec Londynu może
wziąć w nim udział. Obowiązuje tu podział geograficzny – Londyn podzielony jest na 32
dzielnice zarządzane przez lokalne władze. Nie wszystkie dzielnice płacą za udział osób
z ZA w projekcie ASSIST, zatem nie każdy mieszkaniec Londynu może otrzymać
wsparcie.
ASSIST to projekt, który powstał aby wspierać wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem
i zespołem Aspergera. Celem projektu jest poprawa jakości życia tej grupy osób z ZA,
zapewnienie im odpowiedniego wsparcia i zapobieganie emocjonalnym, finansowym i
fizycznym trudnościom poprzez włączenie ich do życia w społeczności. ASSIST prowadzi
indywidualne sesje z osobami z ZA oraz warsztaty na takie tematy, jak wsparcie przed i
po diagnozie, umiejętności komunikacyjne, relacje z innymi (związki), zatrudnienie,
radzenie sobie z niepokojem i stresem, zarządzanie pieniędzmi, poczucie własnej
wartości, etc. Prowadzący program udzielają również informacji na temat innych
organizacji i programów poświęconych osobom z ZA oraz wyjaśniają, jak ich szukać.
Indywidualne spotkania w ramach programu ASSIST prowadzone są przez
doświadczonych Koordynatorów Zachowań (Behaviour Coordinators), którzy łączą
doświadczenie i wiedzę nt. zaburzeń ze spektrum autyzmu z pasją pomagania innym.
3.3. Wsparcie prawne
Prospects nie udziela porad prawnych w szerszym zakresie, choć zdarza im się udzielać
nieformalnych porad w zakresie zatrudnienia. W kwestiach prawnych związanych z
innymi dziedzinami, niż zatrudnienie, Prospects odsyła ozoby z ZA do Disability Law
Service (www.dls.org.uk), organizacji pomagającej osobom niepełnosprawnym w
kwestiach prawnych, ale świadczącej usługi na rzecz wszystkich niepełnosprawnych, nie
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tylko osób z ZA. Ponadto Prospects może liczyć na pomoc ze strony zaprzyjaźnionej
kancelarii prawnej Clifford Chance, która świadczy usługi na rzecz Prospects pro bono.
Etap III. STAŻE I ZATRUDNIENIE
Zdaniem National Autistic Society w Wielkiej Brytanii żyje pół miliona osób z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z czego połowę stanowią osoby z zespołem
Aspergera. Tylko 15% osób z autyzmem i zespołem Aspergera jest zatrudnionych w
pełnym wymiarze godzin, a 66% z nich nie pracuje w ogóle, co szacunkowo kosztuje
gospodarkę Wielkiej Brytanii £9.2bn rocznie. W ubiegłym roku National Autistic Society
pomogło 600 osobom z ZA w kwestiach związanych z pracą, edukacją oraz szkoleniami.
Indywidualna praca pracowników NAS z osobami z ZA, która trwa zwykle od 6 do 12
miesięcy, umożliwia im dostęp do edukacji i pomoc w utrzymaniu zatrudnienia. W jej
ramach osoby z ZA otrzymują wsparcie w procesie rekrutacji i w zakresie zapewnienia
szkoleń (zarówno dla nich, jak i dla ich potencjalnych pracodawców), mających na celu
przystosowanie środowiska pracy dla osób z ZA.
Według Forum Pracodawców dla Niepełnosprawności, średni koszt związany z
rekrutacją osoby po studiach oscyluje w granicach 8,000 funtów. Natomiast dla NAS
wystarczy 5,000 funtów, aby poprawić jakość życia młodych ludzi z autyzmem, poprzez
zachęcanie ich do poszukiwania pracy, udzielanie im doradztwa zawodowego oraz
wsparcia w miejscu pracy.
NAS ma podpisane umowy o współpracę z licznymi światowymi firmami jak: IBM,
KPMG, Accenture, PricewaterhouseCoopers i przede wszystkim z Goldman Sachs, gdzie
współpraca jest najdłuższa i na największą skalę. Wspomniany bank uruchomił w 2009
roku program stażowy pod nazwą „Internship Programme”, który zapewnia możliwość
zdobycia doświadczenia zawodowego dla 15 klientów Prospects rocznie. Staż trwa 6
miesięcy i jest płatny. Osoby z ZA pracują w Goldman Sachs w działach związanych z
technologią, prawem, księgowością i operacjami finansowymi. W banku istnieje funkcja
Doradcy ds. Zdrowego Trybu Pracy (Occupational Health Advisor), który dba o to, aby
pracownicy z autyzmem mieli zapewnione odpowiednie warunki do pracy i by czuli się
w niej komfortowo. Jak dotąd zatrudnienie w Goldman Sachs na czas nieokreślony
znalazło 7 osób. Przedstawicielem banku w kontaktach z Prospects jest manager
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zespołu (Diversity Recruiting Manager). Nie ma możliwości, by w trakcie trwania stażu
osoba z ZA przeszła na stałe zatrudnienie, ale jest taka możliwość po jego odbyciu.
Oprócz możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w tak dużych firmach, jak
Goldman Sachs, osoby z ZA mogą się zdecydować na bezpłatne staże (tzw. Unpaid Work
Experience) w innych miejscach pracy, które z reguły trwają od jednego do dwóch
miesięcy przez 1-2 dni w tygodniu. Jeśli chodzi o godzinowy wymiar pracy, jest to
kwestia bardzo indywidualna i waha się od 4-5 godzin tygodniowo do 50 godzin
tygodniowo (Goldman Sachs).
Niedawno Prospects rozszerzył swoją ofertę szkoleń jednodniowych pod nazwą „Oneday training” dla osób poszukujących pracy, wolontariuszy, potencjalnych pracodawców
i osób, które już pracują, ale wciąż potrzebują wsparcia. Do wspomnianych szkoleń
zaliczają się: Umiejętności Komunikacyjne w Miejscu Pracy (Communication Skills for
the Workplace), Radzenie sobie z niepokojem w miejscu pracy (Dealing with Anxiety In
the Workplace), Umiejętności Organizacyjne w Miejscu Pracy (Organisational Skills for
the Workplace), Asertywność w Miejscu Pracy (Assertivness Skills for the Workplace),
Zarządzanie pracownikami z autyzmem (Managing Employees with an ASD),
Zarządzanie wolontariuszami z autyzmem (Managing Volunteers with an Autism
Spectrum Disorder), Wspieranie osób z autyzmem w poszukiwaniu i utrzymywaniu
przez nie zatrudnienia (Supporting individuals with an ASD to find and retain
employment). Opłaty związane z udziałem w powyższych szkoleniach są ponoszone na
rzecz Prospects przez pracodawców lub są pokrywane w ramach programu rządowego:
Access to Work.
Oferta Prospects, oprócz wyżej wspomnianych szkoleń, obejmuje również:
wsparcie podczas rekrutacji (Recruitment support) – pracownicy Prospects
zapewniają firmom pomoc w selekcji właściwych kandydatów z ZA i pomagają
osobom z ZA przystosować się do nowego miejsca pracy, ponadto mogą pomóc
przy

zamieszczaniu

wymaganych

odpowiednich

dokumentów

ogłoszeń

aplikacyjnych,

o

pracę,

przy

tworzeniu

przeprowadzaniu

rozmowy
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rekrutacyjnej czy organizacji szkolenia dla współpracowników z zakresu wiedzy
o autyzmie,
wsparcie w orientacji (Orientation support) – pracownicy Prospects zapewniają
pomoc dla nowoprzyjętych pracowników z ZA w ich nowym miejscu pracy,
szkolą współpracowników, służą poradą w dostosowaniu miejsca pracy dla
osoby z ZA, oferują wsparcie krótkookresowe,
wsparcie w pracy (Job Coaching) – wsparcie pracownika z ZA w oparciu o jego
indywidualne potrzeby i we współpracy z pracodawcą,
mediacja (Mediation) – intensywne wsparcie w potencjalnie trudnych sytuacjach,
pomoc przy ich rozwiązywaniu, krótkookresowy charakter wsparcia,
ocena w pracy (In Work Assessment) – całodniowa lub trwająca pół dnia ocena
pracownika z ZA i jego otoczenia w pracy,
wsparcie podczas Relokacji Pracownika z ZA (Outplacement support) – wsparcie
dla firmy, która planuje zmiany w otoczeniu pracownika z ZA (przeprowadzka
firmy) lub zmianę jego obowiązków; pracownicy Prospects uczęszczają na
spotkania z pracownikami działu HR, pomagają w wyszukiwaniu alternatywnych
rozwiązań,
inne możliwości szkoleń (Other Training Opportunities) – szkolenia „szyte na
miarę” i potrzeby firm, mogą trwać zarówno pół dnia, jak i cały dzień, mogą
dotyczyć poszerzenia świadomości o autyzmie, kwestii związanych z procesem
rekrutacji oraz interakcji pomiędzy osobami z ZA a ich kolegami i koleżankami z
pracy, prowadzone w różnych miejscach Wielkiej Brytanii.
Z jednego z badań brytyjskiego rynku pracy, przeprowadzonego na zlecenie NAS
wynikało, że osoby z ZA są zatrudniane przez różnego rodzaju pracodawców, od
największych firm ze światową renomą, po organizacje działające w trzecim sektorze.
Wspomniane duże firmy zatrudniają najwięcej osób z ZA, za nimi jest sektor publiczny.
Kolejne badania przeprowadzone na zlecenie NAS pokazały, że 50% miejsc pracy dla
osób z ZA (wśród 50 miejsc pracy losowo wybranych na potrzeby badania), które
zostały znalezione dla nich przez lub przy współudziale pracowników Prospects, to
prace w administracji. Ma to szczególne znaczenie ze względu na różne role
administracyjne dostępne u wielu pracodawców.
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Coraz więcej pracodawców zmienia swój sposób myślenia o osobach z ZA, patrząc na
nich przez pryzmat ich unikalnych umiejętności, które mogą znacznie wzmocnić siłę
roboczą firmy i podnieść efektywność pracy całego zespołu. Pracownicy Prospects
przykładają bardzo dużą wagę do odpowiedniego doboru miejsc pracy i stanowisk dla
swoich podopiecznych oraz do udzielania im wsparcia w miejscach docelowych w
zależności od ich indywidualnych potrzeb. Tym właśnie Prospects tłumaczy swój sukces
nawiązania współpracy z tak wieloma pracodawcami z różnych gałęzi działalności
gospodarczej.
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ZAŁĄCZNIK 27
DUŃSKI MODEL WSPARCIA WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z AUTYZMEM LUB
ZESPOŁEM ASPERGERA – MODEL OPARTY NA DOŚWIADCZENIACH SPECIALISTERNE

WPROWADZENIE
Specialist People Foundation
Specialist People Foundation to duńska organizacja typu non-profit, której wizją jest
zapobieganie w wymiarze międzynarodowym wykluczeniu społecznemu osób z ZA,
zwanych przez nich „Specjalistami” (ang. Specialist People), poprzez dążenie do
stworzenia dla nich miliona miejsc pracy na całym świecie.
Specialist People Foundation jest właścicielem 100% udziałów firmy Specialisterne
zajmującej się testowaniem oprogramowania dla takich firm, jak Microsoft czy Siemens.
Firma powstała w 2004 roku i od początku swojego istnienia zatrudnia osoby z ZA.
Źródłem sukcesu Specialisterne jest wysoka jakość usług świadczonych przez jej
pracowników, z których aż ok. 75% ma diagnozę ZA, i którzy – właśnie ze względu na
ich wyjątkowe umiejętności – określani są przez nich mianem Specjalistów.
Rozwiązania SPF ujęte w programie Specialisterne, to zamknięta, efektywna
ekonomicznie,

pozwalająca

na

samofinansowanie

metoda

wprowadzania

wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera na otwarty rynek pracy
(głównie w sektorze IT). Fundacja prowadzi trwającą od 3 do 5 miesięcy indywidualną
ocenę każdej z osób ze zdiagnozowanym autyzmem oraz trening, które mają na celu
dokładną analizę jej mocnych i słabych stron oraz określenie najodpowiedniejszego
miejsca docelowego zatrudnienia.
Logo Specialisterne to dmuchawiec (mniszek lekarski), który uosabia filozofię tej firmy –
jest to roślina uznawana przez wiele osób za chwast, choć ma ogromne znaczenie
lecznicze w medycynie. Wartość tej rośliny zależy więc od wiedzy posiadanej na jej
temat przez ludzi.
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Podobnie jest z osobami z ZA, które często postrzegane są przez innych przez pryzmat
swojej niepełnosprawności, traktowanej jako coś negatywnego. Specialisterne patrzy na
nich inaczej – wydobywając z zestawu cech kojarzonych z ZA wszystko to, co dobre. W
efekcie niepełnosprawność staje się czymś pozytywnym, a osoby z ZA – cennym
nabytkiem dla pracodawcy, specjalistami, którzy przede wszystkim bardzo dobrze
wykonują swoją pracę.
CZĘŚĆ I
Osoby z ZA w Specialisterne przechodzą wystandaryzowaną drogę od diagnozy potrzeb
do zatrudnienia:
Etap I Diagnoza potrzeb indywidualnych
Diagnoza potrzeb indywidualnych odbywa się w rozbudowanym, trwającym od 12 do
20 tygodni, procesie oceny i treningu (assessment and training process). Proces ten
złożony jest z kilku etapów:
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Tabela 1. Przebieg procesu oceny i treningu
Proces oceny i treningu wzorowany jest na modelu szklarni – pozwala na trening,
eksperymentowanie, popełnianie błędów i wyciąganie z nich wniosków w bezpiecznym
otoczeniu umożliwiającym stały „wzrost”. Specjalną wagę przywiązuje się do tego, żeby
w trakcie procesu wyłonić największe zalety, zainteresowania, specjalne zdolności
kandydata, które można przełożyć na konkretne zadania w przyszłej pracy.
Proces oceny i treningu w Specialisterne jest jednocześnie procesem rekrutacji
pracowników. Proces ten nie dla każdego kończy się zatrudnieniem. Niektórym
kandydatom pozwala odkryć ich prawdziwe pasje i „powołanie”, po czym decydują się
oni na kontynuację nauki lub podejmują innego rodzaju prace.
Specialisterne stosuje specjalne wewnętrzne nazewnictwo na określenie swoich
pracowników. Osoby z ASD ubiegające się o pracę w Specialisterne nazywane są
kandydatami (candidates), zaś osoby, które ją dostaną – konsultantami (consultants). Z
kolei na zewnątrz, tj. w kontaktach z innymi firmami czy prasą, konsultantów – czyli
osoby z ASD, które pozytywnie przeszły przez proces rekrutacji – nazywa się
Specjalistami („Specialist People”). Specjaliści to ludzie wyspecjalizowani w konkretnych
dziedzinach, przede wszystkim bardzo dobrze wykonujący swoją pracę.
Etap I. Dialog oceniający
Trwający od 1 do 2 godzin dialog oceniający (visitation dialogue) to rozmowa, na którą
kandydat zazwyczaj przychodzi ze wsparciem (opiekunowie socjalni z samorządu lub
ew. rodzina). Po pozytywnym przebiegu wywiadu (motywacja i zainteresowanie IT,
zgoda lokalnych władz) podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do
procesu oceny i treningu.
Etap II. Podpisanie umowy
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Jeśli podjęto pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do procesu oceny i
treningu, podpisywana jest z nim umowa. Po dopełnieniu formalności kandydat jest już
gotowy do rozpoczęcia procesu oceny i treningu.
Etap III. Wstęp – 4 dni
Etap IV. Usystematyzowany dialog – 12 – 20 tygodni
IV.1. Etap z wykorzystaniem zestawu pozwalającego zbadać predyspozycje
zawodowe (TYP 1).
Trwający 1 tydzień etap TYP 1 pozwala na diagnozę indywidualnych potrzeb i
kompetencji poprzez próby eksperymentalne. Firma Specialisterne nawiązała
współpracę z firmą produkującą zestawy pozwalające zbadać predyspozycje zawodowe,
uzyskując licencję na wykorzystanie zestawu TYPu 1 do oceny kompetencji
pracowników.
TYP 1 to kompletne zestawy pozwalające na budowę programowalnych robotów, przy
czym konstruktor mając do dyspozycji gotowe przekładnie, osie, czujniki i napędy
skupia się bardziej nad wymyślną kinematyką i algorytmami sterowania zamiast na
żmudnym projektowaniu oraz konstruowaniu mechanicznej części robota. Przy pomocy
tych zestawów można budować i samodzielnie programować roboty wyposażone w
jednostkę sterującą i różnego rodzaju czujniki. Zaletą tych zestawów jest to, że
pozwalają na programowanie w świecie rzeczywistym, a nie wirtualnym. Każdy zły
rozkaz spowoduje, że robot nie będzie poprawnie wykonywał założonych zadań.
Poprawa programu i jego przesłanie do jednostki sterującej robota następuje od razu.
Specialisterne wykorzystuje zestawy TYPu 1 jako narzędzie pomagające zidentyfikować
i wzmocnić umiejętności analityczne Kandydatów (tak są nazywane osoby z ASD
ubiegające się o pracę w Specialisterne, te które ją dostaną, nazywane się
Konsultantami) oraz ich umiejętność rozwiązywania problemów. Wykorzystanie TYPu 1
pozwala też określić ich mocne strony, motywację do pracy oraz możliwości
indywidualnego rozwoju. Kandydaci dostają zadania wraz z pisemnymi wskazówkami,
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do których wykonania mają wykorzystać roboty TYPu 1. W zależności od tego, jak sobie
poradzą z wykonaniem zadania, zostają zakwalifikowani do jednej z 3 grup o różnych
poziomach zaawansowania w IT. Dalsza część procesu oceny i przygotowania do pracy
jest prowadzona osobno dla Kandydatów zakwalifikowanych na poszczególne poziomy
(od 1 do 3).
Oprócz TYPu 1, Specialisterne w Danii wykorzystuje jeszcze drugi typ zestawu
pozwalającego zbadać predyspozycje zawodowe (TYP 2). TYP 2 to produkt, który
powstał na życzenie prezesów korporacji. Miał na celu ułatwienie managerom integracji
i odblokowanie kreatywności. Później metoda ta została rozwinięta i wprowadzona w
szkołach i na uczelniach.
TYP 2 jest formą rozwijania twórczego myślenia. Uczestnicy zajęć (np. pracownicy firm)
angażują się w budowanie metafor swoich organizacyjnych tożsamości i doświadczeń
przy użyciu zestawu pozwalającego zbadać predyspozycje zawodowe. Używając
wizualnych trójwymiarowych konstrukcji zestawu pozwalającego zbadać predyspozycje
zawodowe, muszą się zmierzyć z wyimaginowanymi scenariuszami, wyobrażając sobie
różne możliwości rozwoju zdarzeń, a wszystko odbywa się na zasadzie „zabawy na
poważnie”.
Specialisterne używa TYPu 2 w ramach treningu umiejętności społecznych i treningu
przygotowującego przyszłych Konsultantów do pracy. Cele są takie same – wspieranie
twórczego myślenia i pracy zespołowej, z naciskiem na ułatwienie procesu, który
umożliwia głębszą refleksję i konstruktywny dialog. Metoda ta jest opisywana jako
"praktyczny i pełen pasji proces budowania pewności siebie, zaangażowania i
wnikliwości". Podejście to opiera się na badaniach, które sugerują, że nauka na zasadzie
„hands-on” i "minds-on" tworzy głębsze i pełniejsze sensu rozumienie świata i jego
możliwości. Uważa się, że po zajęciach z TYPem 2 ich uczestnicy potrafią się
porozumiewać w bardziej skuteczny sposób, chętniej wykorzystują wyobraźnię i
podchodzą do pracy ze zwiększoną pewnością siebie, zaangażowaniem i wnikliwością.
IV.2. Trening umiejętności zawodowych
1 tydzień
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IV.3. Umiejętności społeczne i przygotowanie do pracy
1 – 2 tygodnie
IV.4. Staż
4- 12 tygodni
V. Profil biznesowy Specialisterne
1 tydzień
Etap II Konsultacje specjalistów i doradztwo
Konsultacje

medyczne,

rodzinne,

interwencje

kryzysowe,

wsparcie

psychologiczne
Specialisterne nie prowadzi wsparcia medycznego, psychologicznego ani rodzinnego dla
swoich konsultantów. Wynika to ze specyfiki duńskiego sytemu pomocy społecznej, w
ramach którego każda osoba z autyzmem może liczyć na pomoc ze strony lokalnych
władz. Przydziela się takiej osobie nawet do 5 opiekunów odpowiedzialnych za różne
aspekty pomocy. Jedna z tych osób wspiera kandydata Specialisterne podczas wstępnej
rozmowy (dialogu oceniającego) i od jej decyzji (między innymi) zależy, czy kandydat
zostanie zakwalifikowany do procesu oceny. Zgoda tej osoby jest niezbędna ze względu
na fakt, że samorząd finansuje cały proces oceny.
Etap III Aktywizacja społeczna i zawodowa
System wsparcia dla osób z ASD w Danii:
Samorządy są odpowiedzialne za wsparcie finansowe i społeczne osób z ASD, co w
efekcie powoduje różnice w jakości funkcjonowania tego wsparcia w różnych regionach.
Organizacja wsparcia:
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Wstępna

obserwacja/badanie,

rozważanie

diagnozy,

skierowanie

na

specjalistyczne badanie (w regionie), ocena indywidualnych potrzeb wsparcia,
konsultacje mające na celu włączenie do społeczeństwa.
Zbieranie podstawowych informacji (nauczyciele z podstawówki, osoby
wizytujące, pracownicy socjalni)
Dobry proces oceny jest przeprowadzany przez zespół 3-4 osób (m.in. psychiatra,
psycholog), ale to zazwyczaj tylko teoria, gdyż regionalne szpitale specjalizujące się w
zaburzeniach nie posiadają wystarczająco wyspecjalizowanej kadry (lub jest tej kadry za
mało).
Czas oczekiwania na diagnozę powinien wynosić maksymalnie 2 miesiące, jeśli się
wydłuża, to osoba uzyskuje prawo do prywatnej diagnozy. Dużą wagę przykłada się do
wczesnego wykrywania autyzmu lub w ogóle ASD, dzięki czemu osoby są w stanie
funkcjonować przy ograniczonym wsparciu.
Narzędzia do diagnozowania są podobne do stosowanych w Polsce, z niewielkimi
wyjątkami.
Państwowe Konsultacje Specjalistyczne (VISO)
Zapewnienie bezpłatnego wsparcia i oceny
Centrum Wiedzy na temat niepełnosprawności i Psychiatrii Społecznej – ViHS
Zajmuje się zbieraniem, rozwijaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat
niepełnosprawności i psychiatrii społecznej w celu wsparcia samorządów,
mieszkańców, usług i specjalistów
W procesie oceny (diagnozy) ważna rolę odgrywa badanie:
Poziomu inteligencji
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Funkcji wykonawczych
Umiejętności komunikacyjnych
Umiejętności wzajemnych interakcji społecznych
Pojawiania się autystycznych symptomów w zainteresowaniach, działaniach
oraz innych zachowaniach
Liczba osób z diagnozą ASD będzie się powiększać w Danii w związku z przemianami
społecznymi – wymaga się obecnie coraz więcej kompetencji społecznych, zarówno
życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nie wystarczy dobrze wykonywać swojej pracy,
żeby ją utrzymać. Należy umieć pracować i komunikować się z innymi.
Powinien być oddzielny tryb dla dwóch grup osób:
Ten etap również odpowiada etapowi procesu oceny i treningu (trening umiejętności
zawodowych, umiejętności społecznych i przygotowanie do pracy, staż).
Etap IV Zatrudnienie
Bezrobocie w Danii wynosi obecnie 4,1% [źródło: www.tradingeconomics.com, stan na
01.01.2011r.], brakuje pracowników w niektórych branżach. Zdolność Danii zakresie
pomocy społecznej jest dużo wyższa niż w większości krajów. Na ten moment nie
przewiduje się żadnych kar dla przedsiębiorstw czy firm nie zatrudniających osób
niepełnosprawnych. Ocenia się, że w Danii ok. 30-50 tys. osób ma ASD. W 1994 roku
zdefiniowano Zespół Aspergera w Danii. Renta dla osób niepełnosprawnych
przyznawana przez państwo wynosi obecnie ok. 2500 – 2800 euro na miesiąc. Osoba
pobierająca rentę może pracować zarabiając maksymalnie 400 euro, jeśli zarabia więcej,
musi zwrócić część renty.
Według statystyk ok. 1% dzieci w szkole ma ASD, a około 2% ma ADHD. Samorządy nie
mogą udostępniać liczb – statystyk dotyczących ilości osób z autyzmem. Samorządy dążą
do jak największej integracji tych dzieci z dziećmi w zwykłych szkołach, bo w tej chwili
ogromne sumy przeznaczana są na szkoły specjalne – w takich szkołach na jedno
dziecko przypada praktycznie jeden nauczyciel!
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Trwający 4-5 miesięcy program treningowy Specialisterne jest finansowany przez
samorządy (municipalities), podobnie jak zainicjowany przez Specialisterne, trwający 3
lata, specjalny program edukacji dla młodzieży z ASD (special youth education), gdzie
podopieczni zdobywają praktyczną wiedzę przydatną w dalszym życiu zawodowym. Ich
mentorami są często konsultanci ze Specialisterne, którzy swoim przykładem pokazują,
jak można robić karierę zawodową. Obecnie w tym specjalnym treningu zawodowym
(vocational training) bierze udział 25 studentów, ale planuje się żeby ich liczba wzrosła
do 40 uczniów.
Dodatkowo stosuje się coś w rodzaju niepełnego etatu – osoba niepełnosprawna pracuje
mniej więcej na pół etatu, ale pracodawca płaci za cały etat (prawdopodobnie z pomocą
rządu). Większość osób z ASD (consultants) zatrudnianych przez Specialisterne pracuje
20-30 godzin tygodniowo. Zarobki w Specialisterne wahają się, w zależności od
kwalifikacji i rodzaju wykonywanej pracy, od 2000 do 4000 euro na miesiąc. W Danii
płaca za pracę na pół etatu wystarcza, by zapewnić podstawowe potrzeby. Za osobistego
asystenta (opiekuna socjalnego) płaci państwo, który na ogół zajmuje się różnymi
rodzajami niepełnosprawności i nie zawsze rozumie czym jest Zespół Aspergera.
Jeśli chodzi o kwestię organizacji pracy konsultantów (consultants): Specialisterne
bierze pełną odpowiedzialność za pomyślne wykonanie zadań przez konsultantów.
Starają się oni przygotować nawet więcej osób, niż trzeba, żeby się zabezpieczyć przed
niedotrzymaniem terminu. Większość ich konsultantów to osoby bardzo elastyczne, co
ciekawe z reguły nie lubią zbyt wielu powtarzalnych zadań.
Na pytanie członków Fundacji SYNAPSIS o to jak wyglądają rozmowy z firmami i kto z
nimi rozmawia, Thorkill Sonne (założyciel Specialisterne) wspomniał, że Specialisterne
organizuje różnego rodzaju eventy: konferencje, network meetings. Z firmą Microsoft
duńska organizacja podpisała standardowy (dla Microsoftu) kontrakt; każdy
departament Microsoftu może podpisać kontrakt ze Specialisterne.
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Specialisterne jest firmą konsultingową, kontrakty które podpisują są w 99% typowymi
kontraktami podpisywanymi przez firmy konsultingowe. Za budżet odpowiedzialna jest
1 osoba w firmie.
Lista firm, z którymi Specialisterne współpracuje:
IH-foods
Nokia
Oticon
Paranoja
Region Hovedstaden
Erhvervsakademiet København Nord, KNord
Videnscenter for socialpsykiatri
Gladsaxe kommune
Pretty Good Testing
TDC Mobil
TDC Totalløsninger
KMD
CSC
Nordea
SDC
Det Berlingske Officin
Cisco
Siemens
Konkurencyjność Specialisterne
Managerowie Specialisterne podkreślają konkurencyjność i wyjątkowość Specialisterne
na duńskim rynku. Jej clue stanowi z jednej strony doskonały brand, wypracowany
przez kilka pierwszych lat istnienia, z drugiej strony duża dbałość o trzymanie się
wyznaczonych celów i zasad (np. koncentracja na człowieku). Jednak elementem
najbardziej namacalnym jest konkurencyjność finansowa.
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Wynagrodzenie rynkowe za 1h pracy konsultanta to ok. 750-1800 koron. W przypadku
Specialisterne to 225 – 600 koron. 50 lub 66% kwoty z 18000 koron płaci państwo, więc
cena wynikowa kosztu pracy konsultanta jest średnio trzykrotnie niższa dla klienta. Co
więcej nowy klient może skorzystać z oferty pilotażu (od 1 tygodnia do 3 miesięcy),
podczas której obie strony sprawdzają czy odpowiada im jakość pracy i współpracy,
mają prawo wycofać się bez większych konsekwencji.
Jednocześnie system jest atrakcyjny dla pracownika – konsultanci pracują na pół etatu
(min. ok. 20 h miesięcznie, przy 400 koronach za 1h), a wynagrodzenie otrzymują za
cały etat.
CZĘŚĆ II
1. Kadra Specialisterne
Po procesie oceny w Specialisterne ma miejsce etap formułowania Profilu biznesowego
trwający około tygodnia.
Zadania, przydzielane są w oparciu o głębokie rozpoznanie potencjału danej osoby,
przeprowadzone podczas etapu assessmentu, którego finalizacją jest opracowanie
dokumentacji beneficjenta (profil biznesowy, profil kompetencji). Na tym etapie są
przydzielani do jednej z 6 grup: osób pracujących wyłącznie na miejscu w Specialisterne
bez opieki/z opieką, pracujących na zewnątrz (u klienta) pojedynczo bez opieki/z
opieką, pracujących na zewnątrz (u klienta) w grupie bez opieki/z opieką.
W oparciu o te dokumenty konsultant może być przydzielany do konkretnych zadań.
Zadania są przydzielane przez pracownika Specialisterne, klient nie ma wpływu na
dobór pracowników (zasada – nie przekazują klientowi cv pracowników). W wypadku
konieczności zmiany pracownika u klienta – oferują dwóch innych do wyboru.
Każdy konsultant znajduje się pod opieką dwóch menedżerów:
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Personal Manager – tak zwany menedżer osobisty, który spełnia rolę opiekuńczoorganizacyjną
Business Manager – tak zwany menedżer biznesowy/zawodowy, który zajmuje
się informatycznym (zawodowym) aspektem pracy swojego podopiecznego.
Trzy razy wyższa liczba konsultantów niż menedżerów sugeruje, że menedżerowie ci
nie sprawują stałej kontroli nad poszczególnymi osobami, a raczej wspierają je w
ograniczonym czasowo zakresie.
Ze względu na system opieki społecznej w Danii, którym objęci są ludzie
niepełnosprawni (w tym z ASD), kadra Specialisterne jest niewielka w porównaniu z
przypuszczalną ilością pracowników zatrudnionych w modelu wypracowanym przez
Fundację SYNAPSIS. Na 33 konsultantów i 20 osób w trakcie procesu oceny i treningu
przypada jedynie 11 menedżerów. W szkole na 24 uczniów z ASD przypada z kolei 7
nauczycieli (jeden nauczyciel opiekuje się 3-4 uczniami, podczas gdy w duńskich
szkołach specjalnych na jednego ucznia przypada jeden nauczyciel zazwyczaj).
Cały proces oceny i treningu jest przeprowadzany przez jednego pracownika
społecznego („social worker”) za wyjątkiem treningu umiejętności zawodowych.
Trening ten jest ściśle związany z branżą IT, dlatego przeprowadza go specjalista
(informatyk).
2. Warunki lokalowe
Warunki lokalowe proponowane przez Specialisterne są zróżnicowane pod względem
liczebności osób w pomieszczeniu (od 1 do 12), wielkości pomieszczeń, ich zaplecza etc.
Jest to spowodowane koniecznością dużej indywidualizacji i elastyczności pracodawcy,
zmierzającej ku optymalizacji wyników pracy. Osoby, które są w stanie pracować w
większych grupach, np. za przepierzeniami, trafiają do dużych sal. Zdarzają się jednak
przypadki OzA pracujących w pokojach indywidualnych. Wszystkie pomieszczenia są
dostosowane do potrzeb OzA pod katem odpowiedniego oświetlenia i ogrzewania.
Posiadają narzędzia, umożliwiające organizację pracy (grafiki, flip charty, planery) i
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eliminację niespodziewanych wydarzeń. Wszyscy pracownicy są z góry poinformowani
o wszelkich zadaniach, wizytach, spotkaniach etc.
Proces treningu prowadzony jest w wyznaczonych salach, dostosowanych do
konkretnych zajęć – w zależności od niezbędnego sprzętu. Przewidziane jest
pomieszczenie do wypoczynku (telewizor, zestaw wypoczynkowy etc.).
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