Praktyczne wskazówki
Jak dokonać transferu i wprowadzać w Ŝycie osiągnięcia
projektu w kaŜdym z krajów partnerskich
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1. Sytuacja w Europie
Warunki zatrudniania osób niepełnosprawnych w Europie

Artykuł 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczący Praw Osób
Niepełnosprawnych, odnoszący się do pracy i zatrudnienia, głosi, Ŝe wszystkie osoby
niepełnosprawne mają prawo do pracy na tych samych warunkach, jak wszystkie inne
osoby. Oznacza to takŜe prawo do zarabiania na Ŝycie dzięki pracy swobodnie wybranej
lub zaakceptowanej na rynku pracy i w środowisku pracy, które są otwarte, włączające i
dostępne dla osób niepełnosprawnych. Artykuł 27 deklaruje równieŜ, Ŝe państwa powinny
gwarantować i promować realizację prawa do pracy, co dotyczy takŜe osób, które stały się
niepełnosprawne w czasie trwania zatrudnienia, przez podjęcie odpowiednich kroków,
łącznie z krokami legislacyjnymi1.

W Europie mieszka ponad 50 milionów niepełnosprawnych obywateli, co stanowi niemal
15% populacji Unii Europejskiej. Podczas gdy 68% osób pełnosprawnych znajduje
zatrudnienie, to tylko około 20% niepełnosprawnych obywateli ma pracę. Dane te
wskazują, Ŝe poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy nie
wzrósł wiele przez ostatnie 10 lat2.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają jeszcze mniej szans na uzyskanie płatnego
zatrudnienia niŜ osoby niepełnosprawne fizycznie. Obecna sytuacja, na którą wpływ ma
kryzys ekonomiczny i finansowy, spowodowała pogorszenie moŜliwości zatrudnienia
niepełnosprawnych obywateli, który sa wyrzucani poza obręb rynku pracy.

Sytuacja europejska musi ulec poprawie. NaleŜy podjąć działania zmierzające do
podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. MoŜna juŜ zauwaŜyć
pewne międzynarodowe trendy w polityce społecznej, w odniesieniu do zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Ostatecznym celem jest stworzenie indywidualnie zaprojektowanych
rozwiązań, biorących pod uwagę specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych.
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Narody Zjednoczone, Konwencja dotycząca Praw Osób Niepełnosprawnych, Artykuł 27 (1), 2006, s. 19-20.
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Sektor zdrowia i opieki społecznej jest dynamicznie rozwijającym się obszarem, który w
latach 2000 – 2007 stworzył około 3,3 miliona nowych miejsc pracy, co stanowi jedną
szóstą wszystkich miejsc pracy stworzonych w całościowo ujętym sektorze usługowym3.

W duŜym skrócie powiedzieć moŜna, Ŝe w ciągu ostatnich 15 lat, sektor zdrowia i opieki
społecznej był jednym z największych oferentów stanowisk pracy wśród 27 państw
członkowskich UE. Co za tym idzie, niezwykle istotne jest otworzenie sektora zdrowia i
opieki społecznej na zatrudnienie osób niepełnosprawnych intelektualnie, poniewaŜ sektor
ten generuje wiele miejsc pracy. Sektor dysponuje ogromnym potencjałem, a więc warto
udostępnić pracę w nim osobom niepełnosprawnym intelektualnie, tak jak to uczyniliśmy
realizując projekt IBB2. NaleŜy takŜe dokonać transferu wyników projektu IBB2 (modelu
wsparcia) do innych krajów europejskich.

2. Sytuacja w krajach partnerskich

We wszystkich krajach partnerskich odnotowaliśmy niski wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Jest to zgodne z europejskimi danymi statystycznymi. Kolejnym
zjawiskiem, wspólnym dla krajów partnerskich, jest to, Ŝe osobom niepełnosprawnym
intelektualnie trudniej jest znaleźć pracę niŜ osobom niepełnosprawnym fizycznie.

W Polsce generalnym problemem jest bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób z
umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, jak wskazują badania
przeprowadzone przez Dom Badawczy Maison (grudzień 2009), zatytułowane „Postrzeganie
osób niepełnosprawnych intelektualnie przez społeczeństwo polskie”.

Ponadto, ciągle jeszcze w społeczeństwie utrzymuje się wiele stereotypów. Zgodnie z danymi
badawczymi na temat „III fali nowoczesności”, „66% Polaków myśli, Ŝe osoby
niepełnosprawne nie dadzą sobie rady w pracy i Ŝe pracodawcy będą mieli z nimi kłopoty.
Społeczeństwo nieomal wcale nie akceptuje osób niepełnosprawnych intelektualnie w pracy”4
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Komisja Europejska, Roczny Raport o publicznych usługach socjalnych, 2008, s. 19.
„Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długoterminowa strategia rozwoju”, Kancelaria Premiera, 2011.
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W roku 2010 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), we
współpracy ze Szkołą WyŜszą Psychologii Społecznej (SWPS) przeprowadził badania
„Ogólnopolskie Badanie Sytuacji, Potrzeb i MoŜliwości Osób Niepełnosprawnych w Polsce”.
Wyniki wskazują, Ŝe 95% niepełnosprawnych intelektualnie respondentów nie jest aktywnych
na rynku pracy. W tej specyficznej grupie wiek nie jest czynnikiem róŜnicującym – róŜnica w
zatrudnieniu w zaleŜności od wieku nie przekracza 1,3%. Motywacja do zmiany stanu rzeczy
nie jest wysoka – mniej niŜ 50% niepełnosprawnych intelektualnie respondentów deklaruje
chęć podjęcia pracy. Dane te jasno wskazują, Ŝe istnieje konieczność podjęcia działań
zmierzających do pobudzenia motywacji osób niepełnosprawnych intelektualnie do
podjęcia pracy.
Partnerzy z Austrii sugerują, Ŝe w tej sytuacji, aby zachęcić osoby niepełnosprawne do
podjęcia pracy, moŜe być pomocna metoda modeli roli. MoŜna poprosić osoby
niepełnosprawne intelektualnie juŜ pracujące, aby opowiadały zainteresowanym osobom o
swoich doświadczeniach.

W Polsce istotna jest zwłaszcza konieczność podjęcia działań pobudzających świadomość
społeczną. Tak właśnie uczyniono prowadząc warsztaty róŜnorodności i szkolenia w
zakresie mentoringu. Polscy partnerzy podkreślali równieŜ potrzebę burzenia stereotypów
społecznych.

Burzenie stereotypów polega na rozmawianiu z ludźmi i pobudzaniu ich świadomości
podczas warsztatów, na które moŜna ich zaprosić. Warsztaty polegają na pokazywaniu
poŜytków płynących z udziału osób niepełnosprawnych intelektualnie w rynku pracy.

Dalsze badania przeprowadzone w krajach partnerskich wykazały, Ŝe nie istnieją adekwatne
instrukcje zrozumiałe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. „Badania dotyczące
wpływu rodzaju i poziomu wykształcenia na działalność zawodową osób niepełnosprawnych
wykazały, Ŝe osoby te są grupą najmniej aktywną, w porównaniu z innymi typami
niepełnosprawności, w dziedzinie zatrudnienia, jak równieŜ edukacji szkolnej i szkoleń. W
Polsce tylko 3% tych osób bierze udział w szkoleniach i kursach.”5

5
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W Niemczech statystyki dotyczące rynku pracy wskazują, Ŝe sytuacja związana z
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych jest bardzo trudna. Wskaźnik zatrudnienia tych osób
wyniósł w roku 2005 około 34% (w porównaniu z 74% w stosunku do populacji ogólnej).
Wskaźnik bezrobocia w roku 2005 wyniósł 18,1% i był dwa razy wyŜszy niŜ w populacji
ogólnej. Osoby potrzebujące złoŜonego wsparcia lub/i znacznie niepełnosprawne, rzadko
mają szansę znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Pozbawione są moŜliwości
zarabiania, poniewaŜ są „niezatrudnialne”, nie mogą teŜ znaleźć nowej pracy, mimo Ŝe
zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest obowiązkiem pracodawców.6

W Niemczech istnieje polityka zachęcająca do integracji. Zapisy i regulacje prawne wyraźnie
promują integrację osób niepełnosprawnych w ramach VET (Edukacja i Szkolenia
Zawodowe). Lecz często zdarza się, Ŝe praktyka pokazuje coś innego. W Niemczech toczy się
oŜywiona dyskusja na temat tego czy praca chroniona oraz VET są częścią integracji, czy teŜ
są częścią segregacji.

Integracja w obrębie rynku pracy jeszcze ciągle nie jest czymś realnym – oprócz pieniędzy,
które pracodawca musi zapłacić jeśli w jego zakładzie jest niewystarczająca proporcja osób
niepełnosprawnych („Kary” takie wyniosły w 2003 r. ponad 400 milionów Euro). W
odniesieniu do VET obraz jest jeszcze bardziej drastyczny: ilość osób ze znaczną
niepełnosprawnością jest w systemie VET mniejsza niŜ pięć na tysiąc. Co za tym idzie: osoby
potrzebujące złoŜonego wsparcia są niepoŜądane w systemach ubezpieczeń społecznych i
opieki zdrowotnej na skutek braku mechanizmów regulujących rynek pracy7.

W Austrii sytuacja jest podobna do tej, jaka istnieje w pozostałych krajach partnerskich. Jak
twierdzi się w raporcie Austriackiego Federalnego Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i
Ochrony Konsumenckiej, niepełnosprawność jest często traktowana jako przeciwieństwo idei
osiągnięć i sukcesu. Ta negatywna konotacja pojęcia niepełnosprawności nie przyczynia się
do polepszenia losu ogromnej rzeszy osób niepełnosprawnych. Często stanowisko
przedsiębiorców wywiera negatywny wpływ na moŜliwość uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w rynku pracy.8
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ANED, 2009a
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8
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A więc równieŜ w Austrii istnieje potrzeba podejmowania działań podnoszących świadomość
społeczną, aby moŜna było wzmocnić motywację pracodawców do zatrudniania osób
niepełnosprawnych. W Austrii, podobnie jak w Niemczech, pracodawcy muszą płacić jeśli
proporcja osób niepełnosprawnych wśród zatrudnionych pracowników jest niewystarczająca.
Jednak ten instrument finansowy nie spowodował zwiększenia się proporcji zatrudnianych
osób niepełnosprawnych.

W Hiszpanii restrykcje finansowe spowodowały, Ŝe znalezienie pracy przez osoby
niepełnosprawne stało się jeszcze trudniejsze. Często się zdarza, Ŝe osoby niepełnosprawne
mogą znaleźć pracę jedynie w systemie pracy chronionej, przy wsparciu asystenta
wspomagającego. Podobnie jak w innych krajach partnerskich, praca osób niepełnosprawnych
intelektualnie w sektorze opieki społecznej nie jest do tej pory czymś powszechnie uznanym.

3. Stan prawny w krajach partnerskich związany ze szkoleniami
zawodowymi oraz wprowadzaniem osób niepełnosprawnych na otwarty
rynek pracy

System prawny w Polsce wspiera osoby niepełnosprawne w momencie wkraczania na rynek
pracy. „Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych” została uchwalona 29 października 2010r. (wraz z poprawkami i
uzupełnieniami)9.

System wsparcia składa się z następujących elementów:
•

Dzienny i tygodniowy czas pracy zaleŜy od stopnia niepełnosprawności: 8/7 godzin
dziennie; 40/35 godzin tygodniowo

•

Stałe dodatki państwowe dla tych pracodawców, którzy zatrudniają
niepełnosprawnych pracowników

•

Ustawa określa formy zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1. Zakład Pracy Chronionej: zatrudniają 30-40% osób niepełnosprawnych.
Pracodawca uzyskuje zwolnienia podatkowe, dotacje rządowe oraz finansowanie z
PFRON. Zakład powinien generować zysk.

9

Artykuły 40, 41.
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2. Zakład Aktywności Zawodowej: tworzone przez władze lokalne lub NGO,
finansowane przez fundusze statutowe. Pracownikom przyznawana jest
rehabilitacja medyczna, społeczna i zawodowa. Jest to forma przejściowa: po
odbyciu rehabilitacji zawodowej pracownik powinien przejść do otwartego rynku
pracy (w praktyce bardzo rzadkie).
3. Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: nie
jest to forma zatrudnienia, lecz sposób przygotowania do otwartego rynku pracy
(praktycznie jest to niemoŜliwe). Finansowane przez PFRON.
4. Spółdzielnia Socjalna: tworzone przez NGO. Mogą się starać o specjalne
przywileje, na przykład zwolnienia podatkowe lub moŜliwość zatrudniania
wolontariuszy.
5. Ośrodek Integracji Społecznej: tworzone i finansowane przez władze lokalne
6. Przedsiębiorstwo społeczne: instytucja prowadząca działalność ekonomiczną.
Zysk jest poŜytkowany na potrzeby społeczności (forma raczej mało popularna w
Polsce).

W Polsce system dotacji i grantów dla pracodawców jest raczej skomplikowany i
stanowi wystarczającej dla nich zachęty. Jednak moŜliwe jest korzystanie z niego; coraz
więcej pracodawców korzysta z tego systemu10.

W Niemczech głównym zabezpieczeniem dochodów osób niepełnosprawnych jest „Renta z
powodu ograniczonych zarobków”. Jest to jeden z elementów zasiłku ubezpieczeniowego.
Osoby niepełnosprawne mogą równieŜ starać się o asystenta, lecz asystenci przydzielani są
raczej z powodu problemów z opieką i mobilnością niŜ z niezdolnością do pracy.

NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, Ŝe rozszerzone usługi asystenckie związane z zatrudnieniem
oznaczają głównie przygotowanie do pracy (szkolenia, rehabilitacja itp.), natomiast nie
obejmują asystowania w miejscu pracy.

10

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2010.

8

Ułatwianie dostępności do otwartego rynku pracy jest obowiązkiem biura do spraw
zatrudnienia oraz biur do spraw integracji, które ściśle współpracują z przedsiębiorstwami i
agendami oferującymi specyficzne usługi.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub rozwojową mają prawo do uczestniczenia w
Warsztatach dla Osób Niepełnosprawnych, jeśli są w stanie wytworzyć produkty o
minimalnej wartości ekonomicznej. Uczestnictwo w tych warsztatach nie jest równoznaczne z
zatrudnieniem. Jest to program integracji społecznej, finansowany przez administrację opieki
społecznej. Liczba dostępnych miejsc w takich warsztatach ciągle wzrasta. WaŜnym celem
związanym z funkcjonowaniem warsztatów (szkolenie zawodowe oraz szkolenie w zakresie
konkretnej pracy) jest zwiększenie moŜliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Jednak
wskaźnik przejścia z warsztatów do zatrudnienia wynosi jedynie 0,3% rocznie. Osoby
wymagające złoŜonych świadczeń opiekuńczych, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa
w warsztatach, najczęściej przebywają w ośrodkach dziennego pobytu11. Mimo Ŝe
instrumenty integracji w obrębie rynku pracy są ciągle doskonalone i w ostatnich latach stały
się bardziej elastyczne, to jednak osoby wymagające złoŜonych świadczeń opiekuńczych lub/i
ze znaczną niepełnosprawnością nie odnoszą korzyści z tych osiągnięć.

W Niemczech zapisy prawne dotyczące rehabilitacji zostały na nowo skonsolidowane i
unowocześnione w nowej formule „Kod Społeczny IX”, odnoszącej się do wszystkich
rodzajów instytucji prowadzących rehabilitację. UmoŜliwia to zsynchronizowanie działań
rehabilitacyjnych oraz polityki w stosunku do niepełnosprawności, dzięki koordynacji i
współpracy. Nowy rodzaj szkoleń zawodowych i programów rehabilitacji zaczął sprawdzać
się w praktyce, wspierany przez róŜnego rodzaju granty i subsydia12.

W Hiszpanii istnieją róŜne moŜliwości uzyskania wsparcia finansowego, z których mogą
skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające osoby niepełnosprawne. Wsparcie finansowe
przewidziane jest w sytuacji, gdy:

11
12

•

Zatrudniana jest osoba niepełnosprawna; zapewnienie jej stałego kontraktu

•

Osoba niepełnosprawna jest wynajęta do pracy; posiada kontrakt czasowy

•

Adaptacja stanowiska pracy

•

ObniŜenie opłat na ubezpieczenie społeczne

Country Reports Research, 2009.
EACEA: 2010.
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Na przykład, w regionie Katalonii często stosowane jest pojęcie zatrudnienia wspieranego,
które umoŜliwia pomaganie osobom niepełnosprawnym w znalezieniu odpowiedniej dla nich
pracy. Umocowanie prawne Zatrudnienia Wspieranego istnieje w Hiszpanii od 2007 r.
Zatrudnienie wspierane jest strategią pomagania i integrowania osób niepełnosprawnych w
momencie, w którym chcą podjąć zatrudnienie.

W Hiszpanii, inaczej niŜ w Polsce i pozostałych krajach partnerskich, asystent wspomagający
ma swój oficjalnie uznany profil zawodowy. Asystenci wspomagający pomagają osobie
niepełnosprawnej wybrać orientację zawodową, pomagają w jej oszacowaniu oraz towarzyszą
osobie niepełnosprawnej, wypracowując dla kaŜdej osoby indywidualny plan. Przygotowują
takŜe wskazówki dla pracodawcy i współpracowników.

Podobnie jak w innych krajach partnerskich, osoby niepełnosprawne mogą przebywać w
ośrodkach dziennego pobytu, uczestniczyć w warsztatach pracy chronionej lub pracować na
otwartym rynku pracy.

W Austrii w roku 2008/2009 opracowano federalny program otwierania rynku pracy na
osoby niepełnosprawne. Zawiera on niŜej wymienione dotacje umoŜliwiające integrację osób
niepełnosprawnych w obrębie rynku pracy13. Biuro Opieki Społecznej (Bundessozialamt)
koordynuje wiele programów dotacyjnych dla projektów promujących integrację. Szczególnie
waŜne są projekty dla przyszłych opiekunów społecznych (osób niepełnosprawnych
intelektualnie) i ich pracodawców; dla asystentów wspomagających; dla trenerów pracy.
Zwracamy więc szczególną uwagą na takie wspierające działania. Lista działań przedstawiona
powyŜej nie jest wyczerpująca.

Asystowanie Wspomagające
Asystowanie wspomagające (On-the-Job Assistance) ukierunkowane jest na wspieranie osób
niepełnosprawnych w momencie rozpoczęcia zatrudnienia, na zapobieganie utracie
zatrudnienia, a takŜe informowanie o dotacyjnych programach integracji zawodowej. NaleŜy
zaznaczyć, Ŝe pojęcie „Asystowanie Wspomagające” odnosi się do sytuacji w Austrii. W
innych krajach partnerskich istnieją odmienne pojęcia nazywające ten zawód, często łączy się
13

BMASK, 2008; s.18ff.
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zagadnienia związane z wyborem profilu zawodowego i funkcjonowaniem trenerów pracy
pod wspólną nazwą „asystenta wspomagającego”. W takich przypadkach działalność
asystenta wspomagającego obejmuje osoby niepełnosprawne oraz przedsiębiorstwa, w
których osoby te pracują. Celem tej działalności jest przede wszystkim określenie zakresu
kwalifikacji zawodowych oraz zainteresowań niepełnosprawnych pracowników, po to by
wspierać ich w procesie starania się o pracę, pozostawać w kontakcie z przedsiębiorstwami, w
których pracują i z pracodawcami oraz interweniować w przypadku kryzysu. Wspólne debaty
często pomagają ludziom w znalezieniu odpowiedniej pracy. Klienci mogą korzystać z usług
asystenta wspomagającego przez cały rok, bezpłatnie, na zasadach woluntarystycznych.
Asystenci wspomagający informują klientów i przedsiębiorstwa o środkach finansowych i
innych środkach wspierających.

Trenerzy pracy

Trenerstwo pracy (Job Coaching) w Austrii oznacza bezpośrednie, intensywne wsparcie oraz
dawanie instrukcji w miejscu pracy, zaraz po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. Usługa ta
moŜe być świadczona pracodawcom, osobom niepełnosprawnym intelektualnie, osobom
głuchym i ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami, przez okres sześciu miesięcy.

Trenerzy pracy mają za zadanie zabezpieczenie długoterminowego zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Opracowują oni strukturę, według której wydawane będą instrukcje
ułatwiające zrozumienie obowiązków zawodowych. Trenerzy pracy informują osoby
niepełnosprawne oraz ich pracodawców o waŜnych sprawach związanych z pracą i
zabezpieczeniem socjalnym.

Wynikające z tego moŜliwości są skierowane przede wszystkim do młodzieŜy i młodych
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, którzy są w okresie przejścia między
ukończeniem szkoły a podjęciem pracy w Austrii.
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4. RóŜnice w szkoleniach zawodowych dla osób niepełnosprawnych
istniejące w krajach partnerskich

Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2005 zamówiło badania na temat
kształcenia ustawicznego. W roku szkolnym 2004/2005 było 140367 uczestników, spośród
których tylko 0,9% stanowiły osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Osoby z lekką
niepełnosprawnością intelektualną stanowiły 7,1% tej grupy14.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym były w ogóle
nieobecne. Dane te wskazują, Ŝe mimo gwarancji prawnych osoby niepełnosprawne
intelektualnie praktycznie nie mają moŜliwości uczestnictwa w szkoleniach zawodowych
i kursach – jak twierdzi Monika Zakrzewska (ekspert w dziedzinie zatrudnienia
wspieranego).

W Niemczech natomiast praktyka wskazuje, Ŝe moŜliwa jest integracja osób
niepełnosprawnych w obrębie zawodów związanych z opieką społeczną, jeśli tylko osoby te
zostaną odpowiednio przygotowane. Zdobycie kluczowych kwalifikacji przez osoby
niepełnosprawne intelektualnie moŜliwe jest dzięki szkoleniom, w których osoby te
uczestniczą. Jest to oferta edukacyjna zaproponowana przez Hamburg Work Assistance15, w
której twierdzi się, Ŝe w pracy wymagane są nie tylko kompetencje zawodowe, lecz takŜe
kluczowe kwalifikacje.
W Hiszpanii i Austrii równieŜ podejmowano wiele inicjatyw promujących zwiększanie liczby
osób niepełnosprawnych intelektualnie uczestniczących w szkoleniach.

W Austrii na przykład podjęto poniŜsze inicjatywy, których celem było wspieranie osób
niepełnosprawnych intelektualnie w momencie rozpoczynania zatrudnienia. Uczestnictwo
tych osób w rynku pracy jest łatwiejsze dzięki uczeniu ich umiejętności przydatnych w pracy,
takich jak umiejętności osobiste.

14

„Kształcenie Ustawiczne 2005. Raport na temat warunków kształcenia ustawicznego w Polsce w roku 2005”,
Ministerstwo Edukacji Narodowej 2005, s. 92.
15
HAA Hamburger Arbeitsassistenz, 2011
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Wyjaśnianie (Clearing) jest działaniem ułatwiającym niepełnosprawnej młodzieŜy przejście
ze szkoły do zatrudnienia i pomagającym jej w zrozumieniu zasad działania rynku pracy. W
ostatnim roku szkolnym Zespoły Wyjaśniające oraz przedstawiciele osób niepełnosprawnych
opracowali pakiet działań sprzyjających integracji zawodowej, takich jak tworzenie profilu
dyspozycji i kwalifikacji czy przeprowadzanie analizy własnych mocnych i słabych stron.
Następnie stało się to podstawą tworzenia planu kariery/rozwoju16.

Integracyjne Szkolenie Zawodowe jest kolejnym działaniem/świadczeniem w Austrii,
usankcjonowanym prawnie w roku 2003; przeznaczonym dla młodzieŜy niepełnosprawnej
intelektualnie, dla której uczestnictwo w zwykłych szkoleniach jest za trudne. Brane są tu pod
uwagę indywidualne potrzeby młodzieŜy. Tak więc praktyki zawodowe mogą być
przedłuŜone do dwóch lat, albo teŜ dany uczestnik moŜe uczyć się tylko niektórych
elementów zawodu, realizując program częściowych kwalifikacji zawodowych.
Integracyjnemu szkoleniu zawodowemu towarzyszy asystent wspierający uczestnika, co jest
gwarancją ukończenia szkolenia.

Istnieją takŜe Projekty Kwalifikacyjne, które wypracowują rozwiązania problemów
związanych z rynkiem pracy w Austrii. Prowadzą one szkolenia zawodowe indywidualnie
zaprojektowane dla określonych uczestników w wybranych branŜach. Rozwiązania
powyŜsze są odpowiedzią na wymagania współczesnego rynku pracy.

5. Bariery napotykane przez osoby niepełnosprawne w dostępie do
szkoleń i zatrudnienia

Niestety, dane wskazują, Ŝe osoby niepełnosprawne intelektualnie we wszystkich krajach
partnerskich ciągle jeszcze napotykają wiele trudności, gdy chcą uczestniczyć w szkoleniach
lub podjąć zatrudnienie. Na przykład, w naszych krajach partnerskich moŜna odnaleźć
następujące powody marginalizacji i ekskluzji:
•

Po pierwsze, sieć ośrodków eksperckich jest bardzo uboga

•

Po drugie, brak efektywnych systemów uczenia się przez całe Ŝycie, a te, które są,
są trudno dostępne. Dostęp do kolejnych szczebli edukacji i szkoleń jest dla osób

16

Stubenrauch 2009, s. 29f.
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niepełnosprawnych intelektualnie bardzo ograniczony. Niepełnosprawni uczniowie
często dostają lektury w wersji łatwej do czytania, co powoduje, Ŝe brak jest
indywidualnego traktowania, nie ma takŜe drugiego, wspierającego nauczyciela.
Prowadzi to do ekskluzji/segregacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w
dziedzinie edukacji. Brak wykształcenia z kolei znacznie obniŜa szanse uzyskania
zatrudnienia i prowadzenia autonomicznego Ŝycia.
•

Po trzecie, w społeczeństwie ciągle utrzymują się negatywne stereotypy, zgodnie z
którymi osoby niepełnosprawne intelektualnie są „nieuŜyteczne”, zaleŜne, nie mają
Ŝadnych umiejętności, potencjału i ambicji. Stereotypom tym ulegają równieŜ
potencjalni pracodawcy, co tworzy dodatkową barierę w znalezieniu zatrudnienia
przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.

•

Po czwarte, osoby niepełnosprawne często ryzykują utratę prawa do ubezpieczenia
społecznego kiedy podejmą pracę. Jest to problem we wszystkich krajach
partnerskich, który przyczynia się do spadku motywacji osób niepełnosprawnych w
staraniu się o pracę.

•

Po piąte, wiele przedsiębiorstw nie ma wystarczających funduszy - mają małą
stabilność ekonomiczną. W dobie kryzysu ekonomicznego w krajach partnerskich
coraz trudniej jest znaleźć zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych.

•

Po szóste, jak do tej pory sektor socjalny nie naleŜał do tradycyjnych dziedzin
uzyskiwania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. Konieczne jest
więc kształtowanie świadomości pracowników socjalnych, Ŝe korzystne jest
zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
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6. Warunki konieczne do spełnienia w kaŜdym kraju partnerskim, umoŜliwiające
integrację osób niepełnosprawnych w obszarze nietradycyjnych sektorów
zatrudnienia oraz dostęp do nietradycyjnych szkoleń zawodowych.
W Polsce istnieje długoterminowa strategia rządowa zmierzająca do poprawy sytuacji osób
niepełnosprawnych. 17 listopada 2011 r. Gabinet Premiera opublikował projekt „Trzecia fala
nowoczesności. Długoterminowa strategia rozwoju kraju – Polska 2030”. Proponowane
zmiany wskazują konieczność odbudowania systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Zatrudnienie tych osób powinno być traktowane jako instrument rzeczywistej integracji
społecznej. Główne tezy tej strategii to: lepsza edukacja; wyŜszy wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych spowoduje stopniową likwidację rynku pracy wspieranej,
większość osób niepełnosprawnych będzie zatrudniona na otwartym rynku17.

Obecnie NGO-sy prowadzą wiele szkoleń, kursów i warsztatów. Czerpią one inspirację z
wzorów amerykańskich, niemieckich i irlandzkich – i wypracowują własne reguły. Starają
się, aby stanowisko trenera pracy uzyskało status zawodu.

W Polsce partnerzy projektu starają się przenieść model wsparcia IBB2, wraz z procesem
mentorskim, do innych sektorów. Model wsparcia jest bardzo elastyczny i powinien być
łatwy do zastosowania w warunkach polskich. Doświadczenia zgromadzone podczas pilotaŜu
pozwolą polskiemu partnerowi wdroŜyć model wsparcia do innych sektorów. Polscy
partnerzy w chwili obecnej nie są w stanie określić jakie to będą sektory, lecz z pewnością
będzie to szeroko rozumiany sektor socjalny, zwłaszcza domy opieki dla osób starszych oraz
przedszkola/szkoły, które to miejsca zostały przetestowane, z dobrym rezultatem. Proces
mentorski oraz warsztaty róŜnorodności zostały równieŜ przetestowane w powyŜszych
dziedzinach. Uczestnicy pilotaŜu wypracowali dobre podstawy dla wdroŜenia modelu
wsparcia IBB2.

Ponadto, konieczne będzie wywieranie nacisku na władze, w celu zdobycia środków
finansowych na wdroŜenie procesu mentorskiego. Polscy partnerzy podejmują szereg działań
upowszechniających wiedzę o projekcie IBB2. Pracują takŜe w podobnych projektach, gdzie
wykorzystują wyniki naszego projektu. Na przykład, prowadzą projekt „Czas Start – od
17

„Trzecia fala nowoczesności”, s. 52.
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praktyk wspieranych do zatrudnienia wspieranego”, jest to trzecia edycja 3-letniego projektu,
która rozpoczęła się w marcu 2012 r. Projekt jest finansowany przez PFRON. Zawarte są w
nim elementy systemu mentorskiego.

8 maja 2012 r. polscy partnerzy zorganizowali debatę podsumowującą główne wnioski z
projektu IBB2 na poziomie krajowym. W debacie brały udział cztery grupy uczestników:
pracodawcy, profesjonaliści wprowadzający osoby niepełnosprawne intelektualnie na rynek
pracy, przedstawiciele NGO-sów działających na rzecz osób niepełnosprawnych
intelektualnie, pozostałe zainteresowane osoby, w tym przedstawiciele władz lokalnych
Warszawy. Debata okazała się bardzo owocna, wielu uczestników było bardzo zdziwionych
wynikami projektu IBB2. Wskazuje to wyraźnie na konieczność kontynuowania działań
upowszechniających, poniewaŜ w Polsce świadomość społeczna jest wciąŜ dość niska.

Jeden z członków zespołu partnerskiego z Polski jest koordynatorem projektu „Pomocna
dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umoŜliwiającego podjęcie pracy
osobom niepełnosprawnym umysłowo na polskim rynku pracy”. Jest to 30-miesięczny projekt
realizowany przez Uniwersytet Warszawski, finansowany przez Unię Europejską za
pośrednictwem EFS, rozpoczyna się 1 października 2012.

W Niemczech odnotowano istnienie pewnych trendów wspierających uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w rynku pracy. Trendy demograficzne oraz analiza sił rynkowych
wskazują na doniosłość przesunięć z programów związanych z systemem biernej kompensacji
do programów promujących aktywną integrację. Niektóre z tych mechanizmów są
następujące:
•

Doskonalenie krajowych i regionalnych strategii prowadzenia szkoleń zawodowych

•

Modernizacja systemów ochrony socjalnej

•

Przyciąganie do zatrudnienia i zatrzymywanie w zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych

•

Poprawa wzajemnego dostosowywania się pracodawców i pracowników, nie tylko ze
względu na prawa rynku, ale teŜ indywidualne potrzeby

•

Poprawa procesów adaptacyjnych niepełnosprawnych pracowników przez włączenie
procesu mentorskiego
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•

Mobilizacja społeczności lokalnych do zapoznawania się z problematyką
róŜnorodności i korzyści z niej płynących dla organizacji, szczególnie z sektora
pomocy społecznej (zob. „Diversity and Inclusion”, 2009)

W Hiszpanii zaobserwowano następujące wyzwania i potrzeby związane z wdroŜeniem
modelu wsparcia IBB2:
•

NajwaŜniejsze wyzwania to kontynuacja promowania integracji osób
niepełnosprawnych w obrębie rynku pracy

•

Konieczne będzie zwłaszcza pobudzanie świadomości pracowników socjalnych w
Hiszpanii. Sektor ten do tej pory nie zatrudniał osób niepełnosprawnych jako
członków personelu. A więc upowszechnianie wyników projektu konieczne będzie
właśnie w tej dziedzinie.

•

Dodatkowym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu
odpowiedniej pracy (adekwatnej do ich potrzeb) oraz pomoc w utrzymaniu tej pracy w
dłuŜszym okresie czasu.

•

Uświadamianie ludziom, Ŝe maksimum osobistej niezaleŜności osób
niepełnosprawnych powinno być normą. A więc wsparcie powinno być udzielane
tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

RównieŜ w Austrii ścieŜki w kierunku integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie w
obrębie rynku pracy w sektorze socjalnym są ciągle blokowane przez róŜne bariery. Bariery
te pojawiają się na następujących poziomach:
•

Dostępność szkoleń zawodowych. W większości krajów europejskich osoby
niepełnosprawne są odrzucane przez szkoły i szkolenia zawodowe

•

Dostępność informacji dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne często
nie mają dostępu do materiałów, informacji o szkoleniach, rynku pracy, moŜliwości
skorzystania z pomocy asystenta, moŜliwości wsparcia finansowego. Jeśli takie
materiały istnieją, nie są dostępne w wersji łatwej do czytania.

•

Postaw pracodawców wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pozytywne
doświadczenia otwierają drzwi. Wiele przedsiębiorstw nie ma wiele doświadczeń w
integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie w obrębie rynku pracy. Pracodawcy
czują się niedoinformowani przez odpowiednie urzędy o moŜliwościach zatrudnienia
asystentów, udzielania wsparcia finansowego itp.
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Katalog Wymagań na Poziomie Krajowym

Od wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się, aby określiły środki,
dzięki którym moŜna będzie realizować krajowe plany działań zmierzających do osiągnięcia
celów strategii integracji społecznej. Rząd Niemiec, na przykład, w krajowych planach
działań, sformułowanych w czerwcu 2011 r., opisał ponad 200 środków stosowanych na
wielką i małą skalę, eliminujących bariery, na które napotykają osoby niepełnosprawne.

NiŜej przedstawione wymagania stanowią gwarancję skutecznej implementacji modelu
wsparcia IBB2 (mentoring i polityka róŜnorodności) w krajach partnerskich:

Wymagania skierowane do osób odpowiedzialnych za politykę społeczną
• WdroŜenie edukacji włączającej we wszystkich obszarach Ŝycia codziennego
• Kampanie podnoszące świadomość społeczną oraz dostarczanie informacji na
temat wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
• UmoŜliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie podjęcie zatrudnienia
objętego ubezpieczeniem społecznym.
• Stworzenie podstaw prawnych dla nowego zawodu niepełnosprawnego opiekuna
osób niepełnosprawnych w Austrii (umowy zbiorowe, specyficzne regulacje
regionalne).
• Osoby niepełnosprawne nie powinny się obawiać utraty renty gdy chcą wejść na
rynek pracy.
• Stworzenie moŜliwości wsparcia finansowego, jak na przykład pensja subsydiowana,
finansowanie dostosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
• Promowanie przykładów dobrych praktyk.
Wymagania skierowane do instytucji socjalnych i przyszłych pracodawców
• Wydział zasobów ludzkich (kadry) powinien brać pod uwagę w konstruowaniu
planów zatrudnienia włączanie niepełnosprawnych opiekunów osób
niepełnosprawnych do wielozadaniowych zespołów pracowniczych.
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• NaleŜy opracować regulamin zakładu pracy, promujący róŜne wymiary
róŜnorodności.
• Programy mentorskie wspierające wprowadzanie nowych współpracowników do
zespołu pracowniczego powinny stać się elementem zarządzania zasobami ludzkimi.
• Przedsiębiorstwa powinny korzystać z platformy internetowej w celu wymiany
doświadczeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk.
• Współpraca z ośrodkami szkoleń zawodowych oraz wprowadzanie alternatywnych
systemów wsparcia, takich jak np. trener pracy, w celu zagwarantowania przepływu
informacji i najlepszego wykorzystania istniejących moŜliwości.

Wymagania skierowane do instytucji edukacyjnych
• Otwieranie się szkół na edukację włączającą.
• Odpowiednia edukacja i stałe podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli
pracujących w szkołach integracyjnych.
• Dostępność potrzebnych zasobów
• Włączająca edukacja w ramach filozofii promującej uczenie się przez całe Ŝycie
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
• Promowanie współpracy między obszarem zawodowym a szkołami zawodowymi.
Wprowadzenie powyŜszych wymagań w Ŝycie stanowi podstawę budowania nowych
moŜliwości otwierania rynku pracy na osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Transfer modelu wsparcia IBB2 do innych sektorów

Opisany model wsparcia został stworzony i wdroŜony w celu ułatwienia niepełnosprawnym
opiekunom osób niepełnosprawnych odbycie szkolenia w sektorze socjalnym. Jak powyŜej
wspomniano, model ten był równieŜ testowany w innych instytucjach socjalnych (np. w
domach dziecka i w szpitalach).

Bezpieczny transfer modelu wsparcia IBB2 do innych sektorów ekonomicznych, wymaga
dokonania pewnych modyfikacji.
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Trener róŜnorodności został wybrany spośród wąskiej grupy ekspertów w zakresie
wprowadzania na rynek pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz edukacji
dorosłych.
Jeśli inne osoby będą chciały uzyskać kwalifikacje trenera róŜnorodności, to te kwalifikacje
eksperckie powinny być równieŜ włączone w zakres ich szkoleń.
RóŜne czynniki wpływają na to, Ŝe przedsiębiorstwa wyraŜają gotowość zatrudnienia osób
niepełnosprawnych intelektualnie. WaŜne są zwłaszcza uprzednie doświadczenia. Jeśli
pracodawcy nie mieli Ŝadnych takich doświadczeń, wówczas mają oni tendencję to patrzenia
na moŜliwość zatrudnienia tych osób w duŜo ciemniejszych barwach, a więc spada chęć ich
zatrudnienia. Co więcej, niedostatek informacji równieŜ sprawia, Ŝe pracodawcy nie chcą
zatrudniać osób niepełnosprawnych intelektualnie (zob. Leichsenrich, Strumpel, 1977, s. 10f).
Odnosząc się do tych spostrzeŜeń, warsztaty róŜnorodności dla zespołów pracowniczych
powinny dostarczać wielu praktycznych przykładów. Musi być miejsce na pytania dotyczące
niepełnosprawności oraz zasad współpracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Ponadto kadry powinny być poinformowane o moŜliwościach finansowych związanych z
zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Programy mentorskie są juŜ mocno
zakorzenione w niektórych przedsiębiorstwach. Oprócz programów juŜ realizowanych, mogą
być równieŜ wprowadzane dodatkowe szkolenia mentorów osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Celem takiego szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy o osobach
niepełnosprawnych intelektualnie oraz nauczenie się metod, za pomocą których realizować
moŜna proces mentorski.
Model wsparcia IBB2 moŜe być potraktowany jako najlepszy model praktyczny, poniewaŜ
bierze pod uwagę interesy wszystkich osób zaangaŜowanych w proces rozpoczynania pracy
przez osoby niepełnosprawne (pracodawców, pracowników oraz niepełnosprawnych
opiekunów osób niepełnosprawnych). Projekt IBB2 jest unikalny, poniewaŜ po raz pierwszy
osoby niepełnosprawne intelektualnie otrzymały szansę pracy w sektorze socjalnym jako
wykwalifikowani współpracownicy. Mają oni szansę uczestniczyć w integracyjnych
szkoleniach zawodowych i pracować w sektorze socjalnym, który ma do zaoferowania wiele
miejsc pracy.
Pracownicy z sektora socjalnego mogą równieŜ uczyć się od niepełnosprawnych opiekunów
osób niepełnosprawnych, poniewaŜ są oni często wraŜliwsi na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Znają oni codzienne bariery napotykane przez osoby niepełnosprawne i
rozpoznają dyskryminację wcześniej niŜ ich pełnosprawni współpracownicy. Praca w zespole
integracyjnym przynosi takŜe korzyści całemu zespołowi oraz pracodawcom, poniewaŜ kaŜdy
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moŜe uczyć się od innych. Integracyjny zespół pracowniczy stanowi Ŝywy przykład
róŜnorodności w miejscu pracy.
Wszystkie wymienione powody sprawiły, Ŝe partnerzy są dumni z doniosłości rezultatów
projektu. Wszyscy partnerzy chcą kontynuować upowszechnianie rezultatów projektu IBB2
na poziomie krajowym, w związku z czym będą się starali przyciągnąć uwagę odpowiednich
władz (np. osób odpowiedzialnych za politykę społeczną, pracodawców z sektora socjalnego,
osób prowadzących szkolenia oraz osób niepełnosprawnych).

21

7. Literatura (niemieckojęzyczna)
ANED: Report on the employment of disabled people in European countries –
Germany.Compiled by the Academic Network of European Disability Experts (ANED) - state
of affairs up to November 2009. www.disability-europe.net/countries/germany
DEUTSCHLAND.de:The German labour market’s new reality
https://www.deutschland.de/en/news/the-german-labour-markets-new-reality, sept. 2012
Country Reports Research (2009):
http://www.codaonline.com/img_upload/COUNTRY_REPORTS_RESEARCH.pdf

EACEA (2010): Employability and best practices in Europe
http://www.isv.liu.se/eee4all/filarkiv/1.218854/EmployabilityandbestpracticesinEurope.pdf

HAA Hamburger Arbeitsassistenz - http://www.yelp.com/biz/haa-hamburgerarbeitsassistenz-hamburg retrived 2011
Dankwart-Kammoun, S. Hamburg, I.(2012):

Diversität und Mentoring als Instrumente der Personalentwicklung. Internet-Dokument.
Gelsenkirchen: Inst. Arbeit und Technik. Forschung Aktuell, Nr. 05/2012
Breipohl, W. / Hamburg, I. (2011):

Mentoring people with disabilities. In: Andrioni, Felicia (ed.): Best practices in the adult
education of people with special needs: conference proceedings. September 2011. Petrosani:
Universitas Publishing House, p. 63-72.
Breipohl, W. / Hamburg, I. (2011).

Mentoring and diversity coaching on the job. In: Life long learning for competitiveness,
employability and social inclusion: international conference, 11 - 13 November 2011,
Craiova, Romania. Craiova: Editura Universitaria, p. 42-47
Breipohl, W. / Hamburg, I.l / Ionescu, A. (2011)
Mentoring people with disabilities. In: Optimum Q 22, no. 3/4, p. 33-39

Leichsenring, K. / Strümpel C.: Berufliche Integration behinderter Menschen.
22

Innovative Projektbeispiele aus Europa. Wien,1997.

Regulacje prawne
Konwencja Narodów Zjednoczonych, (2006). „Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych“
http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/konwencja.php/

23

