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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
NIEDOSTOSOWANIE 

SPOŁECZNE 

   27-letni absolwent 
szkoły specjalnej, 
niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 
umiarkowanym, 
mieszkaniec małego 
miasteczka, aktualnie 
uczestnik zajęć w 
Warsztacie Terapii 
Zajęciowej.  

   22-letnia była 
wychowanka MOW, 
naukę zakończyła na 
poziomie gimnazjum. 
Wróciła do macierzystego 
środowiska w innym 
mieście. Powody pobytu 
w ośrodku: problemy z 
nauką, liczne wagary, 
udział w pobiciu 
rówieśniczki. 



   Dane z opracowania „Komu w Polsce żyje się 
najtrudniej?” z 10.2013 r.: 

 

- osoby bezrobotne, 

- osoby niepełnosprawne, 

- osoby biedne. 

 

 Najwięcej osób definiując grupy ludzi zagrożonych 
marginalizacją odwoływało się do pozycji jednostki na 
rynku pracy. Dodatkowe wskaźniki:  

- „niskie dochody, sytuacja materialna”, 

- „zdrowie, poziom niezależności, samodzielność”. 

 



Stopa bezrobocia w Polsce w 1 kwartale 2015r. 
wynosiła 8,6%, natomiast na koniec czerwca 2015r. 
wynosiła już 10,3%.  

 

Najwyższa stopa bezrobocia dotyczy osób w wieku 
15-24 lata i wynosi 23,3%! 

 

 

 
Źródło danych:  

„Kwartalna informacja o rynku pracy”, Warszawa 2015, GUS. 



  Ocena kompetencji i wiedzy młodych ludzi  
w relacji do potrzeb firm: 

 

- 47,1% pracodawców uważa je za zdecydowanie 
lub raczej niewystarczające, 

- 45% uważa je za raczej lub zdecydowanie 
wystarczające. 

 

 
Źródło danych: 

Badanie „Młodzi pod lupą. Raport 2014” (udział 800 firm z sektora 
MŚP z całego kraju). 

 



- koszty zatrudnienia są zbyt wysokie, 39,7% 

- nie ma stanowisk, które możemy zaoferować tak 
młodym, 19,8% 

- brak doświadczenia, 18,1% 

- są słabo przygotowani (niskie kompetencje, słaba 
edukacja), 13,5% 

- nie chcą pracować, 8,4% 

- nikt się nie zgłasza w tym wieku, 5,5% 

- nie są efektywni, słabo wydajni, 4,6% 

- nie ma potrzeby zatrudniania (brak etatów), 
5,9%. 

 



- czynniki zewnętrzne (tkwiące w otoczeniu społecznym np. 
dopasowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb, postawy 
istotnych osób z najbliższego otoczenia, funkcjonowanie 
systemu oświaty, zdrowia, wsparcie w procesie aktywizacji, 
polityka społeczno-gospodarcza kraju, fluktuacje na rynku 
pracy, sytuacja ekonomiczna potencjalnych pracodawców 
itd.), 

- czynniki wewnętrzne (związane bezpośrednio z osobą, np. 
rodzaj niepełnosprawności, poziom wykształcenia, kapitał 
społeczny, dotychczasowa biografia zawodowa  
i edukacyjna). 

 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,100,dostepnosc-
projektowanie-uniwersalne 





 

- osoby z niepełnosprawnością wrodzoną,  

- przed 35 rokiem życia,  

- mające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności,  

- kształcące się w szkołach specjalnych, 

- legitymujące się co najwyżej wykształceniem 
gimnazjalnym.  

 
 Źródło danych: „Wyniki dotychczasowych badań dotyczących 

aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych”, Warszawa 
2013, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 



Kompetencje osób z niepełnosprawnością zostały 
bardzo nisko ocenione przez pracodawców - co 
najwyżej średnio na 5,8 na 9-cio stopniowej skali. 

 

Oceniane były: 

-„twarde” umiejętności zawodowe  i  doświadczenie  
w  pracy, 

- kompetencje  miękkie  (m.in. umiejętność 
nawiązywania  kontaktów, motywacja, 
przedsiębiorczość,  pozytywne  nastawienie,  brak  
roszczeniowości  czy  nawet  higiena  osobista). 



 

  „Więcej niż połowa respondentów zdecydowanie 
lub raczej się zgodziła ze stwierdzeniem, że 
szanse ich dziecka na odniesienie sukcesu w 
przyszłości (56%) lub zapewnienie zadowalającej 
kariery, kiedy dorośnie (57%), zależą od 
powodzenia w szkole”. 

  
 Z raportu końcowego pn. „Realizacja badania ścieżek 

edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów  
i absolwentów”, Warszawa 2014, Instytut Badań 
Edukacyjnych. 



- szkolnictwo, słabo powiązane z sytuacją na 
rynku pracy i popytem na konkretne zawody, 

 

- niska motywacja osób z  niepełnosprawnością 
do podejmowania zatrudnienia, 

 

- niewielka wiedza pracodawców (oraz samych 
osób z niepełnosprawnością) dotycząca 
instrumentów wsparcia związanych 
z aktywizacją zawodową. 

 



1. niewielki procent osób należących do tej grupy podejmuje po 
opuszczeniu placówki dalsze kształcenie oraz stałe 
zatrudnienie, 
 

2. problem nieletnich, którzy przed zamknięciem  cyklu  nauki  w 
gimnazjum uzyskują  pełnoletność, 
 

3. powrót do macierzystego środowiska skutkuje często 
odnowieniem starych relacji i powrotem do 
zdemoralizowanego środowiska. Problem powiązany z: 
 

- brakiem miejsc w hostelach i mieszkaniach chronionych, 
- brakiem programów wsparcia w aktywizacji zawodowej w miejscu 

zamieszkania. 
 

Brak monitoringu losu absolwentów – problem systemowy! 
 
 



1. Organizacja praktyk i staży u pracodawców w 
środowisku lokalnym ośrodka – rozwój 
kompetencji, wiedza o oczekiwaniach firm, 
szansa na rekomendacje, 

2. Analiza sytuacji na macierzystym rynku pracy 
(kondycja firm, oferty pracy) w trakcie procesu 
poradnictwa, 

3. Organizacja wsparcia środowiskowego 
(możliwość zamieszkania  

 niedaleko placówki i dalszy  

 kontakt z kadrą ośrodka). 



Zadanie 1.1 Wspieranie osób młodych na rynku pracy. 
Cel: Stworzenie nowatorskiego podejścia w zakresie 

wspierania aktywizacji osób młodych w wieku   15–24  
lata,   w   tym   w   szczególności   osób   pozostających   
jednocześnie   poza zatrudnieniem,  edukacją  i  
szkoleniem,  tzw.  NEET,  bez obowiązku posiadania  
statusu  osoby bezrobotnej w myśl ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 
Zadanie 4.2  Zwiększenie  mobilności  społeczno-zawodowej  

młodzieży  defaworyzowanej  na rynku pracy. 
Cel:  Kształtowanie   wśród   młodych   osób   aktywnej   

postawy   w   zakresie   nabywania kompetencji 
niezbędnych na rynku pracy oraz kompensacja deficytów 
społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym. 

 



 
Zadanie 6.4 Trwała  integracja z  rynkiem pracy osób 

młodych,  w  szczególności zaliczanych do grupy NEET 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także 
poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży.   

Cel:  Zwiększenie   możliwości   zatrudnieniowych  osób   
młodych   do   29   roku  życia pozostających bez pracy, w 
tym w szczególności osób z grupy NEET. 

 
Zadanie 6.14 JUNIOR – program aktywizacji zawodowej 

absolwentów niepełnosprawnych. 
Cel: Zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych w 

korzystaniu ze staży, jako instrumentu rynku pracy. 
 



 
Zadanie  6.15  Pomoc   w   uzyskaniu   wykształcenia   na   

poziomie   wyższym  przez   osoby niepełnosprawne. 
Cel:  Wyeliminowanie  lub  zmniejszenie  barier  

ograniczających  uczestnictwo  beneficjentów programu  w  
dostępie  do  edukacji  oraz  zwiększenie  szans  
beneficjentów  programu  na rywalizację o zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji. 

 
Zadanie  6.16  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  

młodzieży  i aktywizacja  osób młodych na rynku pracy z 
uwzględnieniem młodzieży z grupy NEET. 

Cel:  Poprawa  sytuacji  osób  młodych  w  wieku  15–25  lat  
zagrożonych  wykluczeniem społecznym (w tym młodzieży 
z grupy NEET). 

 



 

http://www.pomocdlarodzicow.pl/ 

Ogólnopolska kampania, skierowana do rodzin  
z niepełnosprawnym dzieckiem. 

http://www.pomocnadlon-projekt.eu/ 

Projekt „Pomocna dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako 
procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby 
niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy”. 

http://www.ip.europerspektywa.pl/ 

Projekt: „Jestem dorosły – chcę pracować. Materiały wspierające 
młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie 
przechodzenia z edukacji na rynek pracy”. 

www.pracagluchych.pl 

Projekt „Spróbujmy się zrozumieć”. 

 

 

http://www.pomocdlarodzicow.pl/
http://www.pomocdlarodzicow.pl/
http://www.pomocnadlon-projekt.eu/
http://www.pomocnadlon-projekt.eu/
http://www.pomocnadlon-projekt.eu/
http://www.ip.europerspektywa.pl/
http://www.pracagluchych.pl/


http://drogowskaz.wsbip.edu.pl/ 

Projekt „Drogowskaz życiowy”, skierowany do uczestników z 
MOS, MOW i ZP. 

http://mostwprzyszlosc.pl/ 

Projekt „MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form 
aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych 
Ośrodków Socjoterapii”. 

http://lifecoaching.fundacjarozwoju.org.pl/ 

Projekt „Life coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym”. 

http://projektinnowacyjny.eu/ 

Projekt „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy 
resocjalizacyjnej”. 

 

 

 

http://drogowskaz.wsbip.edu.pl/
http://mostwprzyszlosc.pl/
http://lifecoaching.fundacjarozwoju.org.pl/
http://projektinnowacyjny.eu/


  

Z kim (instytucje/osoby) 
już teraz współpracuję? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencjalni, widoczni sprzymierzeńcy 
 
 

Potencjalni, „niewidoczni” partnerzy 
 
 



mailto:praca@teatrgrodzki.pl

