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„Trener pracy jako istotny element
zatrudnienia wspomaganego”

Warszawa, maj 2018



Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku.

Ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 r.
co skutkuje obowiązkiem wdrażania jej postanowień.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw
człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze

wszystkimi innymi obywatelami.



Zgodnie z Art. 27 odnoszącym się do procesów zachodzących na rynku pracy:

Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie
równości z innymi osobami; obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na
życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w
otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku
pracy.



Treść art. 27 Konwencji nie nakazuje Państwom wprowadzenia specjalnych przywilejów
dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o zatrudnienie czy też dla samych
niepełnosprawnych pracowników.
Konwencja skupia się na podkreśleniu zasady równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji
zarówno w miejscu pracy jak i w samym procesie rekrutacyjnym.

Konwencja mówi o ważnej roli Państwa w kwestii samego popierania podejmowania
przez osoby z niepełnosprawnościami aktywności zawodowej,  postanowienia Konwencji
zwracają również uwagę na konieczność zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w
sektorze publicznym oraz na poparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sektorze
prywatnym, które może się wyrażać poprzez odpowiednią politykę i środki, które mogą
obejmować programy działań pozytywnych, zachęty i inne działania.



Charakterystyka demograficzna osób
niepełnosprawnych

Ostatnie pełne dane na temat zagadnienia niepełnosprawności zebrano w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. Według danych z NSP
2011 w Polsce zamieszkiwało niemal 4,7 miliona osób niepełnosprawnych
według kryterium biologicznego. Ponadto, 3,1 miliona osób posiadało
orzeczenie o niepełnosprawności – to jest 67% ogółu osób zaliczonych do
grona niepełnosprawnych wedle kryterium biologicznego

Ogółem Mężczyźni Kobiety

4 697 048 2 166 911 2 530 136



W końcu grudnia 2017 r. wg GUS, danych kwartalnych BAEL, liczba
aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
wyniosła 455 tys. w tym 416 tys. pracujących. Współczynnik aktywności
zawodowej osób niepełnosprawnych  wynosi 27,7%, w tym dla mężczyzn
26,1% a dla kobiet 30,3%.

Sytuacja osób niepełnosprawnych na
rynku pracy

Wyszczególnienie Liczba aktywnych zawodowo
mężczyzn

Liczba aktywnych
zawodowo  kobiet

Ogółem 260 tys. 196 tys.



Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Deklarowany przez osoby niepełnosprawne brak chęci podjęcia pracy,
w zależności od rodzaju schorzenia:

15%

4%

15%

10%

18%

16%

37%

77%

47%

46%

36%

25%

11%

7%

7%

13%

14%

11%

Ogółem (N=422)

Osoba z upośledzeniem umysłowym (N=111)

Osoba chorująca psychicznie (N=103)

Osoba z dysfunkcją słuchu (N=54)

Osoba z dysfunkcją wzroku (N=75)

Osoba z dysfunkcją ruchu (N=79)

Zastanowił(a)bym się, ale raczej nie Na pewno nie Nie wiem, trudno powiedzieć



Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy
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Ma(m) orzeczoną niezdolność do pracy

Mój/Jego/Jej stan zdrowia nie pozwala na pracę
zawodową/nie mogę/może pracować zawodowo

Boję się, że sobie nie poradz(ę/i)

Utracił(a)bym świadczenia pieniężne

Nie chc(e/ę) pracować, jest dobrze tak jak jest

Teraz nie jest dobra pora

Prowadzę gospodarstwo domowe, zajmuję się
dziećmi

Muszę zajmować się dorosłą osobą wymagającą
opieki (matką itp.)

Nie muszę/musi pracować, wol(ę/i) robić coś
innego

Bariery występujące
po stronie osób
niepełnosprawnych,
przyczyny braku chęci
podjęcia pracy:



Diagnoza sytuacji
osób
niepełnosprawnych
na rynku pracy
Wnioski/rekomendacje
wynikające
z badania pn. „Badanie
potrzeb osób
niepełnosprawnych”,
2017 r.:

W procesie aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych należy uwzględnić działania
podnoszące ich motywację, a także motywację ich
otoczenia.
Kluczowa jest informacja, że ON mogą pracować!

Należy dążyć do podniesienia wiedzy na temat
zasad wstrzymywania rent przy podjęciu pracy.

Ważne jest bardziej klarowne formułowanie
zaleceń orzeczników dotyczące zdolności/
niezdolności ON do pracy. Wprowadzenie
opisowych instrukcji na temat warunków w jakich
ON może pracować.

Upowszechnienie programów kończących się
zatrudnieniem.

Prowadzanie kampanii promujących ON na rynku
pracy.



Charakterystyka wydatków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki PFRON w 2017 roku wyniosły 5.002.267.827,45 zł, w tym:
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 3.172.468.470,60 zł
- dofinansowanie działań samorządów powiatowych i wojewódzkich 928.195.052,27 zł

(powiaty 782.437.928,45; województwa 145.757.123,82)
- wsparcie organizacji pozarządowych 242.914.304,96 zł
- programy służące rehabilitacji 120 987 794,67 zł
- zwrot kosztów ubezpieczenia osób niepełnosprawnych 99 725 791,01 zł
- pozostałe zadania 437.976.413.94 zł



Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego
W 2017 roku wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych, realizowane na podstawie art. 26a-c
ustawy o rehabilitacji wyniosły 3.172.468.470,60 zł, z czego:
• 1.592.127.554,80 zł, przekazano zakładom pracy chronionej

(tzw. rynek chroniony),
• 1.580.298.636,52 zł, przekazano zakładom innym niż zakłady pracy

chronionej (tzw. rynek otwarty),
• 42.279,28 zł, przekazano zakładom mieszanym (które wykazały,

że w danym okresie mają status zarówno zakładu pracy chronionej jak też
inny niż zpch).



Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego

Struktura wypłaconego dofinansowania w podziale
na rynek: Rynek Chroniony, rynek mieszany oraz rynek
otwarty (RO)

Liczba pracodawców składających wnioski o dofinansowanie
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez
zakłady pracy chronionej (ZPCh) oraz pracodawców
z otwartego rynku pracy (RO):



Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego

Liczba pracowników ogółem zgłoszonych do dofinansowań do wynagrodzeń:



Programy Rady Nadzorczej PFRON

W roku 2017 Fundusz rozpoczął realizację trzech nowych programów
prozatrudnieniowych :
1) „ABSOLWENT”,
2) „PRACA-INTEGRACJA”,
3) „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji
i służbie publicznej”.



Programy Rady Nadzorczej PFRON –
Pilotażowy program „Praca-Integracja”

Program skierowany jest do pracodawców, u których wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych jest niższy niż 6% i którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne. W
wyniku rekrutacji u pracodawcy powinien nastąpić wzrost zatrudnienia o przynajmniej 25
etatów, a każda osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona na minimum 18 miesięcy.
W ramach programu dofinansowane mogą być koszty związane z:
• 1) rekrutacją i rozpoznaniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
• 2) uzyskaniem przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności

zawodowych oraz pracowniczych,
• 3) zniwelowaniem barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia (m.in.: zakup

sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy, dojazd do
pracy),
• 4) wypłatą dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z

podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
• 5) wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby

niepełnosprawnej w zatrudnieniu.



Programy Rady Nadzorczej PFRON –
Pilotażowy program „Praca-Integracja”

• W 2017 roku ofertę zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych złożyła Poczta
Polska S.A.
• Do realizacji tego zadania, zgodnie z programem, PFRON ogłosił konkurs dla

organizacji pozarządowych prowadzących agencje zatrudnienia zakończony
wyłonieniem organizacji i przyznaniem dofinansowania w kwocie 3.403 tys.
zł.
• Wyłoniona organizacja – Fundacja Aktywizacja – podpisała porozumienie

z Pocztą Polską S.A. oraz umowę dofinansowania z PFRON.



Zadania zlecane organizacjom pozarządowym
W latach 2009-2017 (w ramach ogłoszonych łącznie trzydziestu konkursów) wydatkowane
zostały środki w wysokości ponad 1,539 mld zł.
6.008 - liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi.
W ciągu ostatnich lat PFRON zwiększył środki na dofinansowanie projektów realizowanych
na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2018 roku na ten cel przeznaczone są środki w
wysokości 247 mln zł, które w stosunku do roku 2015 są wyższe o ponad 36%.
W 2017 roku wsparciem objęto 162.380 osób niepełnosprawnych.



Środki na realizację zadań zlecanych
w latach 2016-2018

209 147

246 981 247 000

18 %

2016 2017 2018



Limity przyznane na realizację umów
w konkursach w 2018 roku (w mln zł)

90,4

7,5

126,1

0,5

Samodzielni i skuteczni
Gotowi do pracy
Kurs na samodzielność
Profesjonalni w działaniu



Zatrudnienie wspomagane w zadaniach zlecanych -
Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy przy wsparciu trenera

pracy, zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego

PFRON od wielu lat wspiera finansowo realizację projektów, których celem
jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz podjęcie i
utrzymanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.
Szczególną rolę w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
spełniają projekty, które wykorzystują metodę zatrudnienia wspomaganego.
Dlatego też, ten obszar wsparcia został wydzielony, jako osobny typ projektu,
w ramach ogłaszanych przez Fundusz, dla organizacji pozarządowych,
konkursach o zlecenie realizacji zadań na podstawie art. 36 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.



Wsparcie trenera pracy obejmuje między innymi:
1) znalezienie właściwego stanowiska pracy i pracodawcy;
2) pomoc w przygotowaniu wszystkich potrzebnych do zatrudnienia dokumentów;
3) asystowanie podczas przeprowadzanej przez pracodawcę rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatem do pracy;
4) przyuczenie pracownika niepełnosprawnego do wykonywania ustalonych dla niego
zadań zawodowych na jego stanowisku w zakładzie pracy;
5) asystowanie pracownikowi przy jego pracy przez określony czas aż do momentu
uzyskania pełnej samodzielności zawodowej, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy;
6) monitorowanie pracy niepełnosprawnego pracownika (w formie okresowych
kontaktów z pracodawcą i pracownikiem) oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu
ewentualnie powstałych problemów.

Zatrudnienie wspomagane w zadaniach zlecanych -
Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy przy wsparciu trenera

pracy, zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego



Projekty dotyczące zatrudnienia wspomaganego realizowane są obecnie w:

• pilotażowym konkursie „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w
rynek pracy” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2016),
• otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr

4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”;
w ramach:
• Kierunku pomocy 1 – „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”,
• Typu projektu - Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez

wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Zatrudnienie wspomagane w zadaniach zlecanych -
Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy przy wsparciu trenera

pracy, zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego



Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursów są:
• organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia),
• kościelne osoby prawne,
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

spółkami, które spełniają szczególne warunki.

Zatrudnienie wspomagane w zadaniach zlecanych -
Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy przy wsparciu trenera

pracy, zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego



W Konkursie 1/2016 oraz w Konkursie 4/2017 należy spełnić następujące warunki:
1. Działania w projektach (w których stosowana jest metoda zatrudnienia

wspomaganego) muszą być prowadzone zgodnie z:
a) wytycznymi, dotyczącymi świadczenia usług przez trenera pracy, opracowanymi

w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych” (zrealizowanego w ramach PO KL)
lub

b) standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE).
2. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą zakładać osiągnięcie pierwszego

wskaźnika rezultatu (liczba beneficjentów ostatecznych, którzy uzyskają
zatrudnienie) na poziomie nie mniejszym niż 20% beneficjentów ostatecznych
projektu.

Zatrudnienie wspomagane w zadaniach zlecanych -
Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy przy wsparciu trenera

pracy, zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego



Rekomendowana jest przez PFRON rekrutacja osób o szczególnych trudnościach w
znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy nie mają
szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, w tym szczególnie:

1) osób z niepełnosprawnością intelektualną;
2) osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
3) osób z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;
4) osób z niepełnosprawnością sprzężoną;
charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem
doświadczenia zawodowego, co dodatkowo wpływa na ich niską konkurencyjność na
rynku pracy.

Zatrudnienie wspomagane w zadaniach zlecanych -
Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy przy wsparciu trenera

pracy, zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego



Pilotażowy konkurs pn. „Gotowi do pracy – włączenie
osób niepełnosprawnych w rynek pracy”

• Ogłoszony został przez PFRON w dniu 19 października 2016 roku. Konkurs dotyczy
projektów wieloletnich.
• Pierwszy okres finansowania projektów (od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018

roku) może obejmować działania związane z rekrutacją, przygotowaniem do
zatrudnienia i zatrudnieniem beneficjentów ostatecznych; jak również działania
związane z utrzymaniem w zatrudnieniu beneficjentów ostatecznych, którzy na
dzień rekrutacji do projektu pozostawali w zatrudnieniu (jeżeli zatrudnienie
nastąpiło z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego).

• Drugi okres (od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku) może obejmować
wyłącznie utrzymanie w zatrudnieniu beneficjentów ostatecznych. Dodatkowa
rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu może nastąpić jedynie w sytuacji
rezygnacji dotychczasowych beneficjentów ostatecznych z udziału w projekcie
(zastępstwo).



Liczba złożonych wniosków w Konkursie 56
Liczba złożonych wniosków dotyczących zatrudnienia wspomaganego 35

Wnioski - ocena pozytywna 33

Wnioski - ocena pozytywna (dotyczące zatrudnienia wspomaganego) 20

Wnioski - dofinansowane 27

Wnioski - dofinansowane (dotyczące zatrudnienia wspomaganego) 18

Kwota dofinansowań (I okres realizacji projektów) 23.629.153.93

w tym: kwota dofinansowań (dotyczy zatrudnienia wspomaganego) (I okres realizacji
projektów)

19.681.404,41

Pilotażowy konkurs pn. „Gotowi do pracy – włączenie
osób niepełnosprawnych w rynek pracy”



Planowana liczba osób objętych wsparciem w konkursie 4.324 osoby niepełnosprawne.
Planowana liczba osób objętych wsparciem w projektach dotyczących zatrudnienia
wspomaganego 3.097 osób niepełnosprawnych.

Liczba osób objętych wsparciem w projektach (w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017)
3.822 osób niepełnosprawnych, w tym, które osiągnęły zatrudnienie 910.

Liczba osób objętych wsparciem w projektach dotyczących zatrudnienia wspomaganego
(w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017) 2.972 osoby niepełnosprawne, w tym: liczba
osób niepełnosprawnych, które osiągnęły zatrudnienie 705.

Pilotażowy konkurs pn. „Gotowi do pracy – włączenie
osób niepełnosprawnych w rynek pracy”



Konkurs „Samodzielni i skuteczni”

• Konkurs został ogłoszonych przez Fundusz w dniu 10 października 2017 roku.
• W ramach konkursu przewidziana została możliwość składania projektów dotyczących,

między innymi, kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”,
w tym poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.
• Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca

2019 roku. W ramach konkursu mogły zostać zgłoszone również projekty wieloletnie.
• Wyznaczone zostały następujące maksymalne okresy finansowania

projektów wieloletnich:
1) pierwszy okres – od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;
2) drugi okres – od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku (tryb pozakonkursowy);
3) trzeci okres – od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku (tryb pozakonkursowy).



Kierunek pomocy Alokacja (wg Wnioski   ocena
pozytywna

Wnioski -
dofinansowane

Kwota dofinansowań

1 10.800.000 22 22 18.634.488,79

2 60.300.000 226 190 78.536.474,09

3 9.000.000 126 70 10.734.171,36

4 3.600.000 54 21 6.134.899,73

5 3.600.000 26 25 2.805.473,56

6 2.700.000 5 5 3.058.742,84

Ogółem 90.000.000 459 333 119.904.250,37

Konkurs „Samodzielni i skuteczni”



Konkurs „Samodzielni i skuteczni”– kierunek pomocy 1

Liczba złożonych wniosków w Konkursie 33

Liczba złożonych wniosków dotyczących zatrudnienia wspomaganego 25

Wnioski - ocena pozytywna 22

Wnioski - ocena pozytywna (dotyczące zatrudnienia wspomaganego) 16

Wnioski - dofinansowane 19

Wnioski - dofinansowane (dotyczące zatrudnienia wspomaganego) 14

Kwota dofinansowań 14.268.503,38

Kwota dofinansowań (dotyczy zatrudnienia wspomaganego) 13.097.850,11

Planowana liczba osób objętych wsparciem w konkursie 5.244 osoby niepełnosprawne.
Planowana liczba osób objętych wsparciem w projektach dotyczących zatrudnienia wspomaganego 4.734.



Konkurs 24 – cel 1
(konkurs zakończony)

W typie projektu: „Wejście
osób niepełnosprawnych na

rynek pracy poprzez
wykorzystanie metody

zatrudnienia
wspomaganego”

zrealizowano 6 projektów
na 11 wniosków

zrealizowanych w celu 1.



Program kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”

• W Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, planowane jest dodanie, w Priorytecie III.
„Usługi Wspierające i Rehabilitacyjne” nowego działania pn. „Zatrudnienie wspomagane osób
niepełnosprawnych”. Celem działania jest wspieranie osób niepełnosprawnych, które mają największe
trudności, w samodzielnym wejściu i funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy.

• Działanie będzie skierowane do osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym, w
szczególności z upośledzeniem umysłowym, schorzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi, epilepsją.

• Zgodnie z uzasadnieniem do projektu zmian programu „Za życiem” (…) zatrudnienie wspomagane zakłada
indywidualną pracę trenera pracy z osobą niepełnosprawną przy maksymalnym włączeniu tej osoby w
całość procesu decyzyjnego dotyczącego jej zatrudnienia. Ma być prowadzone we współpracy z
pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz podmiotami realizującymi zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Działanie będzie realizowane od 1 lipca 2019 r. w sposób
ciągły.”.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


