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STRESZCZENIE 

 

„Informator o włączaniu osób z niepełnosprawnościami oraz zbiór dobrych praktyk - Equality Future 

in Europe” został stworzony dzięki identyfikacji i weryfikacji dobrych praktyk oraz inicjatyw 

dotyczących strategii promowanych w firmach, mających na celu wprowadzenie zmian w miejscu 

pracy poprzez rekrutację, integrację i wspieranie różnorodności pracowników. Niniejszy informator 

może zostać wykorzystany w praktyce przez pracowników, organizacje, firmy, ekspertów pracujących 

z osobami z niepełnosprawnościami, jak również osoby zaangażowane w tworzenie rozwiązań na 

rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami w środowisko społeczne i zawodowe. Informator został 

przygotowany jako publikacja w formie eBooka i przedstawia projekt EFE, uzasadniając potrzebę 

zwrócenia uwagi na  kwestie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Badania obejmują 

wszelkiego rodzaju inicjatywy na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami realizowane w krajach 

partnerskich. Celem badań jest skupienie się na metodologiach, strategiach, inicjatywach i praktykach 

stosowanych przez instytucje, firmy lub organizacje, które pragną ułatwić osobom                                   

z niepełnosprawnościami integrację na rynku pracy i w środowisku pracy. Informator zawiera wyniki 

przeprowadzonych analiz, zbiór dobrych praktyk i inicjatyw w zakresie strategii promowanych             

w każdym kraju partnerskim w celu: 

 Zmiany charakterystyki środowiska pracy poprzez rekrutację 

 Integracji i wspierania różnorodności pracowników w społeczeństwie  

W przypadku projektu EFE przeprowadzono szereg badań opartych na źródłach wtórnych, 

wykorzystując dane, elementy  informacje pochodzące od istniejących instytucji oraz organizacji 

publicznych i prywatnych, a także władz krajowych i regionalnych. Partnerzy projektu przeanalizowali 

integracje społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz czynniki warunkujące i utrudniające 

zatrudnienie tych osób (brak wykształcenia, orientacji zawodowej i doradztwa, problemy społeczno-

ekonomiczne, problematyka rynku pracy i polityki społecznej, ignorancja społeczna) na poziomie 

swojego kraju. 

Badanie obejmuje identyfikację istniejących strategii, technik, metod, inicjatyw i programów lub 

projektów na każdym poziomie w krajach partnerskich w celu zapewnienia w Europie równych szans 

pod każdym względem.  

Przeprowadzone badania pozwoliły na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia elektronicznego, które 

zapewniło identyfikację i diagnozę potrzebnych kompetencji beneficjentów projektu. 

Partnerzy projektu znaleźli i wykorzystali różnorodne, wiarygodne źródła informacji, począwszy od 

analiz dokumentów, ocen i ankiet, po studia przypadków, obserwacje i bazy danych. 

Konsorcjum projektu uzgodniło zatem, że jego celem nie jest próba pominięcia istniejących na rynku 

rozwiązań (wewnątrzkrajowych i stosowanych obecnie przez instytucje), ale raczej dostarczenie 

nowych praktycznych i teoretycznych narzędzi wspierających osoby z niepełnosprawnościami w 

miejscu pracy. 

 

Przeprowadzona analiza źródeł wtórnych jest punktem wyjścia do opracowania kolejnych produktów 

projektu “Equality Future in Europe – EFE” co będzie miało pozytywny wpływ na sektor kształcenia i 

szkolenia zawodowego oraz integrację osób z niepełnosprawnościami w Europie. 
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1. GŁÓWNE RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

                      

Na początku przeanalizujemy główne rodzaje niepełnosprawności, istniejące definicje, normy 

i zalecenia instytucji i organów europejskich aby stworzyć podstawy, które posłużą do dalszej 

analizy tematu. 

1.1 Definicja niepełnosprawności. Geneza 

 

Pierwotnie angielski termin "handicapped"1 nie odnosił się do niepełnosprawności, ale dotyczył osób, 

które  osiągały lepsze wyniki niż inni. W hazardzie terminu tego używa się od XVI wieku i kojarzony 

jest z zasadą wyrównywania szans. Stosuje się handicap w wyścigach konnych na torach czyli 

dodatkową wagę jaką koń niesie w wyścigu aby wyrównać szansę na wygraną. Ponieważ wynik 

wyścigu staje się niepewny, zakłady mogą być ponownie obstawiane na chybił trafił. Widzowie 

wrzucają imię koni do kapelusza  i wybierają zwycięzcę, losując ręką karteczkę z imieniem: stąd ‘hand 

in cap’ (z ang. ręka w kapeluszu)!  

Nie wiadomo dokładnie kiedy, jak i dlaczego termin ten zmienił się drastycznie z ograniczenia 

możliwości najlepszych koni do niepełnosprawności człowieka, ale z biegiem czasu terminy 

"handicap" i "handicapped" zastąpiły bardziej niepochlebne wręcz obraźliwe sformułowania. Od tego 

czasu termin "handicap" jest powszechnie używany na oznaczenie niekorzystnej sytuacji, czy to 

ekonomicznej, społecznej czy fizycznej. 

 

 1.2 Dwa modele niepełnosprawności 

 

Od lat 60. XX wieku istnieją dwa główne sposoby myślenia o niepełnosprawności: model medyczny 

oraz model społeczny. Każdy z nich opiera się na innej koncepcji relacji między zdrowiem jednostki      

a środowiskiem, w którym żyje: 

Model medyczny koncentruje się na stanie zdrowia osoby - chorobie lub urazie - który jest 

bezpośrednią przyczyną jej niepełnosprawności i może mieć wpływ na jakość jej życia. Interwencja 

medyczna może być konieczna, aby zdiagnozować i leczyć niepełnosprawność i/lub utrzymać lub 

poprawić funkcjonowanie danej osoby. 

Model społeczny skupia się na barierach stworzonych przez społeczeństwo. Mogą to być ograniczenia 

fizyczne lub społeczne, które uniemożliwiają rozwój zdolności – fizycznych, społecznych lub 

zawodowych – których potrzebuje każda jednostka, by móc się rozwijać. 

Przed latami 70. XX wieku osoby z niepełnosprawnościami były postrzegane jako medyczne porażki i 

ofiary losu, zasługujące na politowanie. Były to tamtejsze główne cechy „medycznego modelu” 

niepełnosprawności, który umieszczał problem w centrum i zakładał, że można go usunąć jedynie 

odpowiednim lekarstwem. 

Wbrew temu dominującemu modelowi, w latach 60. nastąpiła zasadnicza zmiana w myśleniu, 

początkowo w Stanach Zjednoczonych wraz z „ruchem niezależnego życia”. Zmiana modelu upatruje 

rozwiązania problemu niepełnosprawności w przekształceniu społeczeństwa i eliminacji barier. Takie 

                                                           
1
 Termin “handicapped” tłumaczymy dosłownie jako „niepełnosprawny”, „ułomny”. Natomiast termin” handicap” można rozumieć 

zarówno jako „niepełnosprawność”, „inwalidztwo” jak i „utrudnienie”, „przeszkoda” (przyp. red.). 
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rozumienie niepełnosprawności określane jest jako model społeczny. Koncentruje się on na 

eliminowaniu barier, promowaniu pozytywnych postaw i upewnianiu się, że prawo i polityka 

wspierają pełne uczestnictwo i brak dyskryminacji. Sugeruje on, że indywidualne i zbiorowe problemy, 

których doświadczają osoby z niepełnosprawnościami, są głównie wynikiem złożonej formy 

dyskryminacji instytucjonalnej, która jest głęboko zakorzeniona w naszym społeczeństwie. 

 

Model medyczny - pytania: Model społeczny - pytania: 

Co jest z Tobą nie tak? 

Co jest nie tak ze społeczeństwem? Jakie 

warunki społeczne, ekonomiczne, 

polityczne i/lub środowiskowe należy 

zmienić, aby ułatwić osobom 

niepełnosprawnym pełne korzystanie ze 

wszystkich praw? 

Czy Twoje trudności w zrozumieniu 

ludzi są spowodowane głównie 

problemami ze słuchem? 

Czy Twoje trudności w zrozumieniu ludzi 

wynikają głównie z ich niezdolności do 

komunikowania się z tobą? 

Czy przeprowadziłeś/łaś się tutaj         

z  powodu problemów zdrowotnych? 

Jakie niedogodności w warunkach 

mieszkalnych skłoniły Cię do 

przeprowadzki tutaj? 

Czy Twój problem zdrowotny / 

niepełnosprawność uniemożliwia ci 

wychodzenia z domu tak często lub 

tak daleko, jak byś chciał/a? 

Czy istnieją problemy transportowe lub 

finansowe, które uniemożliwiają Ci 

wychodzenie z domu tak często lub tak 

daleko, jak byś chciał/a? 

 

1.3 Międzynarodowe klasyfikacje – ICIDH, ICF 

 

W 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła Międzynarodową Klasyfikację 

Upośledzenia, Niepełnosprawności i Inwalidztwa (ICIDH), w której niepełnosprawność rozumiana jest 

jako zdolność lub brak zdolności osoby do pełnienia ról społecznych, ekonomicznych i obywatelskich 

wymaganych w życiu codziennym. Oznacza to, że środowisko tworzy niepełnosprawność, choć 

oczywiście ma ona swoje źródło w upośledzeniach.  

ICIDH wykracza zatem poza konwencjonalny model medyczny tworzący Międzynarodową Klasyfikację 

Chorób (ICD), podkreślając wpływ norm środowiskowych i społecznych na niepełnosprawność.  

Opierając się na modelu dr Philipa Wooda, ICIDH łączy trzy aspekty niepełnosprawności, aby 

opracować model społeczno-medyczny:  

  upośledzenie: strukturalna lub funkcjonalna anomalia w organizmie (np. amputacja, uszkodzenie 

rdzenia kręgowego, upośledzenie nerwu słuchowego lub wzrokowego, paraliż obustronny);  

  niepełnosprawność: ograniczenie aktywności osoby wynikające z braków (np. niemożność 

słyszenia, chodzenia, widzenia, wstawania lub mówienia);  

  inwalidztwo: ograniczenie zdolności danej osoby do pełnego wykonywania swojej roli społecznej 

(np. zarobkowania, nauki, pracy). 

Aby poszerzyć i ujednolicić dwa modele niepełnosprawności - medyczny i społeczny - poprzez 
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stworzenie nowego, trójwymiarowego modelu, WHO zastąpiła ICIDH Międzynarodową Klasyfikacją 

Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w 2001 roku. Łączy ona model biomedyczny, 

psychologiczny i społeczny oraz tworzy wspólne słownictwo i ramy opisowe dla terminu 

„funkcjonowanie” (zob. Diagram 1). 

 

Diagram 1 – Przedstawienie modelu niepełnosprawności Międzynarodowej Klasyfikacji 

Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). 

 

 
 

Źródło: WHO, 2001 

  

Celem ICF jest opracowanie otwartej klasyfikacji uwzględniającej trzy aspekty „funkcjonowania” 

jednostki: 

   funkcje organizmu;  

   funkcje związane z aktywnością danej osoby;  

   funkcje umożliwiające danej osobie udział w życiu społecznym.  

Na podstawie wymienionych trzech podstawowych wymiarów – ciała, aktywności i uczestnictwa – 

model ICF integruje medyczny wymiar warunków zdrowotnych, odnosząc się jednocześnie do 

warunków, w jakich żyje dana osoba i do społeczeństwa, do którego należy. 

Zgodnie z ICF, UNCRPD z 2006 roku przyjęła bardzo szeroką definicję niepełnosprawności: 

 „Do osób z niepełnosprawnościami zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną sprawnością 

fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami 

może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych 

zasadach z innymi obywatelami.” (Art.  1). 

 

1.4 Klasyfikacja niepełnosprawności 

 

Kategorie niepełnosprawności obejmują różne upośledzenia fizyczne i umysłowe, które mogą 

utrudniać lub ograniczać zdolność danej osoby do wykonywania codziennych czynności. Upośledzenia 

te można określić jako niepełnosprawność danej osoby w wykonywaniu codziennych czynności. 

Niepełnosprawność można podzielić na kilka szerokich podkategorii, które obejmują 8 głównych 

rodzajów. 

 Ruchowa/fizyczna 

 Urazy rdzenia kręgowego (SCI) 

 Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) 

 Wzrokowa 

 Słuchowa 

 Zaburzenia poznawcze/uczenia się 

https://www.disabled-world.com/disability/types/#mobility
https://www.disabled-world.com/disability/types/#tbi
https://www.disabled-world.com/disability/types/#vision
https://www.disabled-world.com/disability/types/#hearing
https://www.disabled-world.com/disability/types/#learning
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 Psychologiczna 

 Niewidoczna 

 

I. Niepełnosprawność ruchowa i fizyczna 

Ta kategoria niepełnosprawności obejmuje osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej, 

w tym: niepełnosprawnością kończyn górnych, kończyn dolnych, zdolności manualnych, 

niepełnosprawnością w zakresie koordynacji różnych narządów ciała. Niepełnosprawność ruchowa 

może być problemem wrodzonym lub nabytym z wiekiem. Może być również skutkiem choroby. 

Osoby, które mają złamaną kość również zaliczają się do tej kategorii niepełnosprawności. 

II. Uszkodzenie rdzenia kręgowego 

Uszkodzenie rdzenia kręgowego (SCI) może czasami prowadzić do niepełnosprawności na całe życie. 

Do tego rodzaju urazu dochodzi najczęściej w wyniku poważnych wypadków. Uraz może być całkowity 

lub częściowy. W przypadku urazu częściowego nie dochodzi do całkowitej utraty bodźców 

przekazywanych przez rdzeń kręgowy. Natomiast uraz całkowity powoduje całkowitą dysfunkcję 

narządów zmysłów. W niektórych przypadkach niepełnosprawność rdzenia kręgowego może być 

wadą wrodzoną. 

III. Urazy głowy – Niepełnosprawność mózgu 

Niepełnosprawność mózgu występuje z powodu urazu mózgu, który może wahać się od łagodnego, 

przez umiarkowany do ciężkiego. Istnieją dwa rodzaje urazów mózgu: nabyte uszkodzenie mózgu 

(ABI), urazowe uszkodzenie mózgu (TBI). ABI nie jest wadą typu dziedzicznego, ale uszkodzeniem, 

które pojawia się po urodzeniu. Przyczyn takich przypadków urazów jest wiele i wynikają one głównie 

z działania sił zewnętrznych. TBI skutkuje dysfunkcjami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. 

IV. Niepełnosprawność wzrokowa 

Istnieją setki tysięcy ludzi, którzy mają drobne lub poważne uszkodzenia wzroku czy zaburzenia 

widzenia. Urazy te mogą również prowadzić do poważnych problemów lub chorób, takich jak ślepota   

i uraz oka. Niektóre z powszechnych zaburzeń widzenia obejmują zadrapania rogówki, zadrapania 

twardówki, choroby oczu związane z cukrzycą, suche oczy i przeszczep rogówki. 

V. Niepełnosprawność słuchowa 

Niepełnosprawność słuchowa obejmuje osoby, które są całkowicie lub częściowo niesłyszące 

(„niesłyszący” to poprawne politycznie określenie osoby z wadą słuchu). Osoby częściowo niesłyszące 

mogą korzystać z aparatów słuchowych, aby wspomóc swój słuch. Głuchota może objawić się po 

urodzeniu lub wystąpić w późniejszym okresie życia z różnych przyczyn biologicznych, na przykład 

zapalenie opon mózgowych może uszkodzić nerw słuchowy lub ślimaka. Osoby niesłyszące używają 

języka migowego jako środka komunikacji. Setki języków migowych są w użyciu na całym świecie. Pod 

względem lingwistycznym, języki migowe są tak samo bogate i złożone jak każdy inny język mówiony, 

pomimo powszechnego błędnego przekonania, że nie są one „prawdziwymi językami”. 

VI. Zaburzenia poznawcze lub uczenia się 

Zaburzenia poznawcze to rodzaj upośledzenia występujący u osób cierpiących na dysleksję i inne 

trudności w uczeniu się, w tym zaburzenia mowy. 

VII. Zaburzenia psychologiczne 

Zaburzenia afektywne: zaburzenia nastroju lub stanów emocjonalnych, krótko- lub długotrwałe.  

Zaburzenia zdrowia psychicznego to termin używany do opisania osób, które doświadczyły problemów 

psychicznych lub chorób takich jak: 

Zaburzenia osobowości - definiowane jako głęboko niedostosowane wzorce zachowania i myślenia o 

wystarczającym nasileniu, aby spowodować znaczące upośledzenie codziennych czynności. 

Schizofrenia: Zaburzenie psychiczne charakteryzujące się zaburzeniami myślenia, nastroju  

i zachowania. 

VIII. Niewidoczna niepełnosprawność  

https://www.disabled-world.com/disability/types/#mental
https://www.disabled-world.com/disability/types/#invisible
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Niewidoczna niepełnosprawność to niepełnosprawność, która nie jest od razu rozpoznawalna przez 

innych. 

 

1.5 Zróżnicowanie niepełnosprawności 

 

Uogólnienia dotyczące „niepełnosprawności” lub „osób z niepełnosprawnościami” mogą wprowadzać        

w błąd.  

 Osoby z niepełnosprawnościami są zróżnicowane pod względem czynników osobistych, takich 

jak płeć, wiek, status społeczno-ekonomiczny, seksualność, pochodzenie etniczne czy 

dziedzictwo kulturowe. Każda z nich ma swoje osobiste preferencje i reakcje na 

niepełnosprawność.  

 Ponadto, choć niepełnosprawność wiąże się z niekorzystną sytuacją, nie wszystkie osoby są 

niepełnosprawne w równym stopniu. 

 Kobiety z niepełnosprawnościami doświadczają problemów  związanych zarówno ze swoją 

płcią, jak i z samą niepełnosprawnością, i mogą mieć mniejsze szanse na zawarcie małżeństwa 

niż kobiety pełnosprawne.  

 Osoby z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym wydają się być bardziej 

pokrzywdzone w wielu środowiskach niż osoby z upośledzeniem fizycznym lub sensorycznym.  

 Osoby z poważniejszymi upośledzeniami często doświadczają przykrych sytuacji, co 

potwierdzają dane z wiejskich obszarów Gwatemali i dane dotyczące zatrudnienia w Europie. 

Z drugiej strony, dobrobyt i prestiż mogą pomóc w przezwyciężeniu ograniczeń aktywności      

i uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

2. Realia dotyczące niepełnosprawności w krajach UE 
 

Aby pogłębić badania nad niepełnosprawnością, niniejszy rozdział przedstawia realia 

dotyczące niepełnosprawności w krajach UE, przegląd najlepszych praktyk i inicjatyw              

w zakresie strategii promowanych w każdym z krajów partnerskich oraz sposobów integracji 

osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy.  
 

  

2.1 Znaczenie obszaru badań 

 

CYPR 

Pomimo postępu, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku lat na Cyprze w promowaniu praw osób z 

niepełnosprawnościami w zakresie zatrudnienia, a tym samym integracji społecznej, nadal wymagana 

jest poprawa strategii działania i polityki. Na tym etapie badania na poziomie kraju są uważane za 

bardzo istotne dla partnerów projektu, ponieważ wiele obaw budzi brak danych na temat 

niepełnosprawności. Dokładniej mówiąc, nawet jeśli niektóre dane są dostępne, są one w znacznym 

stopniu podważane. Departament włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami 

(Department for the Social Inclusion of Persons with Disabilities) jest cypryjskim organem 

odpowiedzialnym za monitorowanie krajowej centralnej bazy danych osób z niepełnosprawnościami. 

Baza ta oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia 
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wydanej przez Światową Organizację Zdrowia. W szczegółowym ujęciu, celem tego departamentu jest 

promowanie ochrony i integracji społecznej oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia (Department for 

the Social Inclusion of Persons with Disabilities, 2021). Został utworzony w 2009 r. jako nowy 

departament Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczenia Społecznego Republiki Cypru,      

w oparciu o cztery sektory organizacyjne(a) zarządzanie systemem oceny niepełnosprawności               

i funkcjonowania, (b) świadczenia społeczne, (c) szkolenie zawodowe i inne formy wsparcia oraz (d) 

punkt kontaktowy ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Do jej 

głównych obowiązków należy: 

 wydawanie orzeczeń i zaświadczeń o niepełnosprawności i funkcjonowaniu 

 świadczenia społeczne dla osób z niepełnosprawnościami 

 świadczenie bezpośredniej i pośredniej rehabilitacji zawodowej oraz innych usług 

wspierających 

 koordynacja skutecznego wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób                                             

z niepełnosprawnościami oraz Krajowego Planu Działań na rzecz Osób z 

niepełnosprawnościami. 

Mimo że Departament włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami został powołany wiele 

lat temu, ostatnie badania dowodzą, że osoby z niepełnosprawnościami nadal stoją przed różnymi 

wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi i zdrowotnymi. Zgodnie z tym, krajowy internetowy portal 

informacyjny Cyprus Mail opublikował w lutym 2021 roku ostatni raport Eurostatu, po 

przeprowadzeniu badań w różnych krajach, w tym na Cyprze (2019), aby podkreślić problemy 

finansowe, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Dokładniej rzecz ujmując, raport 

dotyczył ludności powyżej 16 roku życia z ograniczeniami aktywności fizycznej, mającej trudności           

z wiązaniem końca z końcem, przy czym Cypr ma jeden z najwyższych odsetek (43,2%) dorosłych osób 

z niepełnosprawnościami wśród krajów UE. Ponadto w innym badaniu Eurostatu (2017), 

opublikowanym również na portalu internetowym Cyprus Mail (2018) stwierdzono, że 20% osób na 

Cyprze w wieku powyżej 16 lat zgłosiło posiadanie długotrwałej niepełnosprawności. Badanie 

wykazało, że osoby na Cyprze odczuwały pewne/poważne ograniczenia w angażowaniu się                    

i wykonywaniu codziennych czynności przez okres sześciu miesięcy lub dłużej, takich jak, studiowanie, 

praca itp.  

 

                     GRECJA 

Uważamy, że należy skupić się na tym obszarze, ponieważ istnieje wiele  powodów, dla których osoby 

z niepełnosprawnościami są wykluczone z rynku pracy i z życia społecznego w Grecji: 

 Uprzedzenia społeczne, w tym rasizm, który, jako sposób myślenia nadal charakteryzuje 

greckie społeczeństwo. 

 Brak zintegrowanego centralnego planowania ze strony państwa, łączącego potrzeby osób        

z niepełnosprawnościami z edukacją, szkoleniem zawodowym i poradnictwem zawodowym. 

 Zmiany zachodzące na rynku pracy, w nowych technologiach i ogólnie w środowisku 

gospodarczym, bez pomocy osobom niepełnosprawnych poprzez tworzenie niezbędnych 

struktur wsparcia, które umożliwiłyby im wejście na rynek pracy. 

 Biurokracja administracyjna w odniesieniu do funkcjonowania mechanizmu przymusowego 

pośrednictwa pracy. (np. grecka Ustawa 2643/98 o powiadomieniach o wolnych miejscach 

pracy). 

 Brak niezbędnej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami, takiej jak budynki, 

transport i inne, co w konsekwencji utrudnia osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo 

w życiu społecznym. 

 

WŁOCHY 

Umożliwienie pracy  osobom z niepełnosprawnościami jest nie tylko ich prawem, ale także 
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szczególnie skutecznym narzędziem walki z wykluczeniem społecznym. Praca staje się więc ważnym 

miejscem integracji. Wykazano, że osoby z niepełnosprawnością umysłową są w stanie wnieść 

znaczący wkład  w różne środowiska pracy, zwłaszcza gdy towarzyszą im odpowiednie działania 

wspierające. 

Stąd znaczenie naszej pracy badawczej, która zgodna jest z paragrafem włoskiej konstytucji, 

mówiącym o tym, że „Republika uznaje prawo do pracy dla wszystkich obywateli i promuje warunki, 

które czynią to prawo skutecznym”. 

Innymi słowy w tym paragrafie prawo do pracy jest uznawane za ważny cel, do którego należy dążyć. 

Ustawa nr 68 z 1999 r. o prawie do pracy osób z niepełnosprawnościami ustanawia nowe zasady 

oparte na ukierunkowanym pośrednictwie pracy dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniającym 

i szanującym potencjał pracownika, bez jednoczesnego stawiania w niekorzystnej sytuacji oczekiwań 

zatrudniającej go firmy. 

 

                     POLSKA 

Badania terenowe skupiają się na integracji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce.  

Pod koniec 2019 r. pracujące osoby z niepełnosprawnościami stanowiły 3,6% ogółu pracujących          

w średnich i dużych przedsiębiorstwach, z czego większość zatrudniona była w sektorze prywatnym 

(76,8%) (Główny Urząd Statystyczny, 2020). W II kwartale 2020 r. osoby w wieku produkcyjnym 

będące chore lub z niepełnosprawnością stanowiły 23,4% osób biernych zawodowo. W tym okresie 

również „choroba lub niezdolność do pracy” były trzecią główną przyczyną nieobecności w pracy 

(Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce - II kwartał 2020 r., GUS). Z badań wynika, że 

sytuacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym była i jest nadal 

trudniejsza i bardziej złożona niż sytuacja pracowników pełnosprawnych. Poza statystykami pojawia 

się również kwestia tego, na ile polski rynek jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami oraz czy 

wiedza pracodawców i pracowników na temat niepełnosprawności jest wystarczająca, by zapewnić 

skuteczne zarządzanie nią w miejscu pracy. 

 

RUMUNIA 

Niektóre badania dotyczące dyskryminacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w 

Rumunii podkreślają, że rumuńscy pracodawcy wolą płacić składki na rzecz państwa zamiast 

zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami,  ponieważ ich możliwości rozwoju społeczno-

zawodowego są znacznie mniejsze niż możliwości osób pełnosprawnych. Zjawisko bezrobocia wśród 

osób z niepełnosprawnościami jest nieuniknione i powoduje niszczące następstwa dla poziomu, 

dobrobytu i jakości życia. Włączenie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy oznacza nie tylko 

zatrudnienie ich i otrzymywanie pieniędzy za ich pracę, ale także włączenie ich w życie społeczne 

organizacji. Inne badanie przedstawia czas trwania bezrobocia osób z niepełnosprawnościami w 

Rumunii, a jego wyniki pokazują, że wiek, wykształcenie            i status ekonomiczny mają znaczący 

wpływ na prawdopodobieństwo (ponownego) zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w 

analizowanym okresie. 

Bariery w zatrudnieniu, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami, to niechęć 

pracodawców do ich zatrudniania, mała liczba miejsc pracy chronionej oraz niższe wynagrodzenie w 

porównaniu z innymi pracownikami na tym samym stanowisku. Poziom wykształcenia ma większy 

pozytywny wpływ na osoby z niepełnosprawnościami niż na osoby pełnosprawne. Kwestia ukończenia 

szkoły i pierwszego zatrudnienia stała się bardziej istotna i aktualna w ramach restrukturyzacji 

gospodarczej w Rumunii. Edukacja jest bardzo ważna w przygotowaniu jednostek do wejścia na rynek 

pracy, oferując im możliwość poprawy i zwiększenia ich wiedzy, umiejętności i zdolności. Pracownicy 

niepełnosprawni mogą zintegrować się z miejscem pracy, jeśli zastosuje się skuteczne środki 

ukierunkowane na wzmocnienie pozycji, samodzielność i relacje społeczne w ciągu całego życia. 

Uważa się także, że doświadczenia osób z niepełnosprawnościami wzbogacają różnorodność 



 

   

 
. 

       

 

equality-future.eu 

 

kulturową miejsca pracy. Poprzednie badania empiryczne wykazały, że rodzina, szkolenia (zarówno 

przed, jak i w trakcie usługi integracyjnej), monitorowanie pracownika niepełnosprawnego w pracy 

oraz środowisko są istotnymi  i przyczyniającymi się aspektami procesu integracji w pracy. 

 

2.2 Obszar badań – integracja niepełnosprawności w miejscu pracy 

 

CYPR 

Inne badanie Eurostatu z 2019 roku (Cyprus Mail, 2021) wskazało, że 33% krajowej populacji osób z 

niepełnosprawnościami było zagrożonych ubóstwem lub nawet wykluczeniem społecznym w 2019 

roku, co plasuje Cypr na 10. miejscu wśród wszystkich państw członkowskich UE biorących udział w 

badaniu.  Dodatkowo przewodniczący Cypryjskiej Konfederacji Osób z niepełnosprawnościami 

(KYSOA) stwierdził (Cyprus Mail, 2019), że „ponad 80% osób z niepełnosprawnościami jest 

bezrobotnych”, podkreślając tym samym kluczowe wyzwania, przed jakimi stoi państwo w zakresie 

integracji społeczno-ekonomicznej. Na początku pandemii COVID-19 (Cyprus Mail, 2020), 

przewodniczący wezwał odpowiednie władze do zwrócenia większej uwagi i ochrony praw osób            

z niepełnosprawnościami w tych trudnych czasach. Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu osób                      

z niepełnosprawnościami w szerokim sektorze publicznym (przepisy szczególne) z 2009 roku, osobę 

uznaje się za niepełnosprawną po dokonaniu przez specjalną komisję wielodyscyplinarną oceny 

trwałego lub nieokreślonego ograniczenia sprawności fizycznej lub psychicznej, które zmniejsza jej 

szanse na znalezienie pracy (Ustawa CY, 2021). Aby osoby z niepełnosprawnościami mogły być częścią 

publicznego systemu pracy zgodnie z przepisami ustawy CY i specjalnej komisji interdyscyplinarnej, 

muszą spełniać trzy kryteria: 

 Posiadać wymagane kwalifikacje; 

 Zdać egzaminy pisemne i/lub ustne wymagane na stanowisko, o które się ubiegają; 

 Zostać uznanym odpowiednim kandydatem do objęcia stanowiska.  

Zgodnie z tymi zaleceniami, rzecznik praw obywatelskich, Maria Stylianou-Lottides stwierdziła w 2020 

roku (Cyprus Mail), że egzaminy w sektorze publicznym powinny być bardziej zindywidualizowane, 

aby sprostać potrzebom niepełnosprawnych pracowników. Doprecyzowując, wzywa ona służby 

publiczne do zebrania komitetu, który dokona ważnych i natychmiastowych zmian w egzaminach do 

pracy zwłaszcza dla osób, które mają zaburzenia słuchu lub inne upośledzenia, które nie pozwalają im 

na staranie się o pracę w równym stopniu z innymi chętnymi. 

W związku z tym Departament włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami tworzy 

specjalną listę kandydatów niepełnosprawnych i wybiera liczbę odpowiadającą 10% ogólnej liczby 

wolnych miejsc pracy, które mają być skierowane do pracowników niepełnosprawnych. W zależności 

od stanowiska, w sektorze publicznym sprzęt roboczy dostosowuje się do sprawności pracowników 

niepełnosprawnych i wymaganych obowiązków na danym stanowisku w sposób, który służy 

wymaganiom i potrzebom zarówno tych osób, jak i instytucji, w której są zatrudnione (Department 

for the Social Inclusion of Persons with Disabilities, 2021). Dlatego też ten departament jest 

odpowiedzialny za sprawiedliwe traktowanie i integrację osób z niepełnosprawnościami w miejscu 

pracy,   a także za ocenę ich postępów.  

                        

GRECJA 

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Grecji 

Polityka na rzecz pracy i zatrudnienia, czyli innymi słowy walka z bezrobociem i wykluczeniem 

społecznym, nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do obywateli należących do kategorii osób 

z niepełnosprawnościami. Jednym z najważniejszych narzędzi integracji osób                                             

z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem jest zatrudnienie.  Jest ono , wraz z edukacją, głównym 
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narzędziem integracji osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem. Dlatego brak kompleksowej 

polityki interwencyjnej w tych obszarach jest jedną z głównych przyczyn wykluczenia społecznego. 

W takich przypadkach pojawia się wiele złożonych problemów, a także  państwo i całe społeczeństwo 

ponosi odpowiedzialność wobec osób z niepełnosprawnościami, które, jak się szacuje, stanowią około 

10% ogółu ludności kraju. Szanse na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami zależą od szeregu 

dodatkowych czynników, którymi są: 

a. rodzaj choroby/zaburzeń 

b. specjalistyczne szkolenie, które ma być zapewnione tym osobom przez państwo;  

oraz 

c. ich akceptację przez społeczność lokalną. 

Najlepszy i najbardziej przejrzysty obraz rzeczywistej sytuacji osób z niepełnosprawnościami                

w odniesieniu do pracy i zatrudnienia, z podziałem na kategorie (wiek, płeć itp.), stanowiłby 

dodatkowe narzędzie do sformułowania i wdrażania usług pomocy społecznej dla tych osób i byłby 

czynnikiem decydującym o skuteczności wdrażanych środków. W Grecji wykluczenie osób z 

niepełnosprawnościami z rynku pracy, szczególnie w ostatnich latach było ogromne - według badania 

OAED wskaźnik ten wynosi 80%, podczas gdy w krajach UE-15 wynosi on średnio 50%. Brak 

rejestrowania osób z niepełnosprawnościami i brak indywidualnych baz danych do przetwarzania 

konkretnych danych jakościowych i ilościowych oznacza, że wszystkie środki podejmowane do tej 

pory były fragmentaryczne. 

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich (czerwiec 2005 r.) jasno opisuje sytuację w sektorze 

zatrudnienia w odniesieniu do wdrożenia ustawy nr 2643/1998 i innych procedur administracyjnych. 

W celu integracji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, w Grecji przyjęto model 

przymusowego pośrednictwa pracy. Powszechna jest jednak dyskryminacja społeczna osób z 

niepełnosprawnościami przez przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego. Jak wskazano w 

Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich, duża liczba niepełnosprawnych pracowników nie posiada 

wystarczających informacji na temat dokumentów wymaganych do zatrudnienia, przez co ich podania 

są odrzucane automatycznie z powodu braku niezbędnych dokumentów. 

W szczególności firmy sektora prywatnego systematycznie odmawiają zatrudniania osób                       

z niepełnosprawnością na stanowiskach pracy. Głównymi przyczynami odmowy zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami są uprzedzenia społeczne, a także nieodpowiednie szkolenie zawodowe. 

Jednocześnie w tym okresie opracowano i wdrożono programy finansowane przez Unię Europejską     

i Grecję w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w ramach trzech Ramowych Programów 

Wsparcia. Jednak jak do tej pory nie przyczyniły się one do realizacji ich głównego celu, jakim jest 

zmniejszenie bezrobocia osób z niepełnosprawnościami. 

Brak wskaźników umożliwiających ocenę tych programów pod względem osiąganych rezultatów 

prowadzi z jednej strony do marnotrawienia środków, a z drugiej - do tworzenia szkoleń o wątpliwej 

jakości i skuteczności. Poradnictwo zawodowe jest praktycznie nieobecne w działalności instytucji 

odpowiedzialnych za rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, a realizowane programy 

szkoleniowe nie spełniają kryteriów jakościowych niezbędnych do zaoferowania osobom                       

z niepełnosprawnościami, które w nich uczestniczą, odpowiedniego szkolenia odpowiadającego 

potrzebom rynku pracy. 

Osoby z niepełnosprawnościami napotykają duże trudności w integracji na rynku pracy, zważywszy na 

poważny problem bezrobocia i rynek, który jest coraz bardziej konkurencyjny, a zapotrzebowanie na 

siłę roboczą o wyspecjalizowanych umiejętnościach rośnie.  

 

WŁOCHY 

Według danych z 2018 r., osoby z niepełnosprawnościami stanowią we Włoszech prawie 360 000 

zatrudnionych pracowników, są to w większości mężczyźni (stanowią oni 58,7% w porównaniu             

z 41,3% kobiet), zamieszkali głównie w Północnych Włoszech (56,3%). Pozostałe 32,6% zamieszkuje 

północny zachód i 23,7% -  północny wschód; 22,3% jest zatrudnionych w środkowej części kraju, 
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podczas gdy tylko 21,4% na południu. 

Warto zwrócić uwagę na to, że ponad połowa (53,7%) to osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, 

14,3% to osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia, podczas gdy udział osób poniżej czterdziestego 

roku życia to tylko 17. 5%: liczba ta różni się znacznie od ogólnej liczby osób zatrudnionych we 

Włoszech, gdzie udział „poniżej 40” i „powyżej 50” jest dość podobny (odpowiednio 36% i 34%), co 

można przypisać kilku czynnikom: opóźnieniu w dostępie do pracy dla osób z niepełnosprawnościami i 

mechanizmowi włączenia, który zwykle reprezentuje grupy bardziej dorosłe. 

Krajowe ustawodawstwo dotyczące ukierunkowanego pośrednictwa pracy przewiduje jako warunek 

przyjęcia do pracy procent niepełnosprawności powyżej 45%, który może sięgać nawet 100%, ale 

oczywiste jest, że rekruterzy koncentrują się na najłagodniejszych stopniach niepełnosprawności: 

większość zatrudnionych (61,9%) ma stopień niepełnosprawności poniżej 67%, średnio 18,5% - 

pomiędzy 67% a 79%, podczas gdy 14,2% ma znaczny stopień niepełnosprawności, powyżej 80%. 

Na ogół w regionach północno-wschodnich udział zatrudnionych z lekkim stopniem 

niepełnosprawności jest wyższy niż w pozostałych częściach Włoch, podczas gdy północny zachód jest 

obszarem o wyższym odsetku zatrudnionych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ważny jest 

w tym wypadku wkład Lombardii, regionu, w którym większa gęstość zatrudnienia odpowiada 

bardziej efektywnej zdolności do integracji nawet osób z poważniejszymi problemami, biorąc pod 

uwagę, że prawie 20% zatrudnionych ma niepełnosprawność większą niż 80%. 

 

 POLSKA 

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest nadal jednym z najniższych w Unii 

Europejskiej. Spośród 3,5 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym, pracuje mniej 

niż 0,5 mln. Problem ten wynika z wielu czynników, m.in. z niechęci pracodawców do zatrudniania 

osób z niepełnosprawnościami oraz nieskutecznej polityki w tym zakresie w Polsce. Według badań 

OECD Polska należy do krajów o bardzo niskim wskaźniku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 

i jest jednym z krajów w Europie, w których różnica między wskaźnikiem zatrudnienia osób 

pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami jest największa. W krajach Europy Zachodniej pracodawcy 

już od pewnego czasu wiedzą, że osoby z niepełnosprawnościami mogą być dobrymi pracownikami      

i mogą osiągać sukcesy zawodowe. Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS BAEL) na dzień 

3 kwietnia 2018 r. wynika, że w Polsce w 2017 r. współczynnik aktywności zawodowej osób                    

z niepełnosprawnościami prawnie w wieku produkcyjnym wyniósł 28,9%, podczas gdy w roku 

poprzednim było to 26,8%, a w 2015 - 25,9%. W 2017 roku spośród 1,680 mln osób                                 

z niepełnosprawnościami prawnie w wieku produkcyjnym 1,194 mln było biernych zawodowo, a 486 

tys. aktywnych zawodowo, podczas gdy dwa lata wcześniej liczby te wynosiły odpowiednio 1,864 mln, 

1,381 mln i 483 tys. osób. Ta pozytywna tendencja z pewnością związana jest z dobrą sytuacją 

gospodarczą, a co za tym idzie sytuacją na rynku pracy - stopa bezrobocia, która w 2015 roku wynosiła 

13%, w 2017 roku spadła do 9,3%. Rośnie również liczba pracodawców (działających na otwartym 

rynku), którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami (wg danych na dzień 3 kwietnia 2018 r.) - 

27 500 w grudniu 2016 r. do 29 300 w grudniu 2017 r. Prawo do pracy osób z niepełnosprawnościami 

w Polsce jest uregulowane w art. 69 Konstytucji RP, który stanowi, że władze publiczne udzielają 

osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczaniu egzystencji,  w zakresie komunikacji społecznej 

i przygotowania do pracy. Ponadto zgodnie z Kartą Praw Osób z niepełnosprawnościami z 1997 roku 

osoby z niepełnosprawnościami posiadają „prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie                

z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego 

i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach 

dostosowanych do swoich potrzeb ”. Odrębne regulacje zawarte są w Kodeksie pracy, który stanowi, 

że m.in. niedopuszczalna jest wszelka dyskryminacja związana z zatrudnieniem, bezpośrednia lub 

pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe, 

religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 

wyznanie, orientację seksualną, a także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym 
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lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 

 RUMUNIA 

„Niepełnosprawność” - dizabilitate- w języku rumuńskim jest terminem używanym do 

scharakteryzowania heterogenicznej grupy z ograniczoną aktywnością i ograniczeniem uczestnictwa, 

wtórnie do znacznej utraty lub odchylenia funkcji lub struktur organizmu. Może być wrodzona lub 

nabyta, odwracalna (lub nie, ze stopniowym pogłębianiem się), o różnym stopniu ciężkości. 

Niepełnosprawność może być powiązana z upośledzeniem, ale nie wszystkie osoby                                   

z niepełnosprawnościami są w równym stopniu upośledzone [1] (z medycznego, jak i społecznego 

punktu widzenia, powiązanie upośledzenia zmysłów z upośledzeniem fizycznym, np. ślepoty                   

z całkowitym paraliżem, lub ubóstwa ze starością i ciężkim paraliżem jest niezwykle trudne). Niektóre 

osoby stały się niepełnosprawne       w trakcie aktywnej działalności zawodowej; inne z kolei nigdy nie 

pracowały. W czasach komunizmu osoby z niepełnosprawnościami były określane mianem 

„upośledzonych”. Nazwa ta przetrwała do lat 90-tych, ale obecnie  unika się jej ze względu na 

obraźliwe skojarzenia. Głównym trendem w komunistycznej Rumunii było stygmatyzowanie osób            

z niepełnosprawnościami od wczesnego wieku aż do dorosłości. Osoby kategoryzowane jako 

„upośledzone” nie dostawały nic lub niewiele, zwłaszcza w przypadku niepełnosprawności umysłowej 

lub psychicznej. Leczenie polegało głównie na podawaniu leków, gdyż terapia psychologiczna była w 

tamtych czasach zabroniona. Ponieważ nie istniała kontrola urodzeń, wiele niechcianych dzieci 

trafiało do sierocińców, gdzie z powodu niewłaściwej opieki duża część z nich stawała się 

niepełnosprawna, co bardzo utrudniało ich integrację ze społeczeństwem. Lata 90. były okresem, w 

którym tworzono nowe organizacje mające na celu pomoc tej grupie społecznej, uchwalono nowe 

ustawy przyznające im szereg praw. Mimo że inicjatywy te były mile widziane, zbiorowa mentalność 

społeczeństwa i bardziej tolerancyjne podejście do osób z niepełnosprawnościami zaczęły się 

kształtować dopiero po 15 latach demokracji, a dokładniej po tym, jak Rumunia stała się członkiem UE 

w 2007 roku. Zgodnie z rumuńską ustawą nr. 448 o ochronie i promocji praw osób                                     

z niepełnosprawnościami [5/1], istnieje 10 rodzajów niepełnosprawności: fizyczna, wzrokowa, 

słuchowa, osoby głuchonieme, somatyczna, umysłowa, psychiczna, związana z HIV/AIDS, choroby 

rzadkie; oraz  4 poziomy/stopnie niepełnosprawności: w stopniu lekkim (IV), w stopniu 

umiarkowanym (III), w stopniu znacznym (II) i w stopniu głębokim (I). W 2015 roku liczba dorosłych 

osób z niepełnosprawnościami niezinstytucjonalizowanych, wynosiła 680 340 [2, 3]. 

Osoby z niepełnosprawnościami w Rumunii zakwalifikowane do ciężkiego (I) stopnia upośledzenia 

stanowią 35,77% ogółu (nieznaczna tendencja wzrostowa, w porównaniu z 35,26% w 2014 r., 

odpowiednio 34,01% w 2013 r., odzwierciedlająca wzrastające rozpowszechnienie 

niepełnosprawności ze względu na starzenie się społeczeństwa i globalny wzrost przewlekłych 

schorzeń [2, 3]). Odsetek osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosił 52,54% 

(w 2015 r.), w porównaniu z 52,97% w 2014 r. i 53,80% w 2013 r. Osoby ze umiarkowanym i lekkim 

stopniem niepełnosprawności stanowiły 11,69% (w 2015 roku), 11,77% (w 2014 roku) i 12,19% (w 

2013 roku) ogółu osób z niepełnosprawnościami [2, 3]. 

Według Krajowego Urzędu ds. Osób z niepełnosprawnościami (the National Authority for Disabled 

Persons in Romania) w Rumunii, 31 grudnia 2016 roku 3,54% populacji Rumunii stanowiły osoby z 

niepełnosprawnościami (DP), w sumie 786 546 osób. Tylko 17,97% całkowitej liczby PD (którzy są 

zdolni do pracy) było zatrudnionych do końca 2016 roku (ANPD, 2017), w porównaniu do całkowitej 

populacji Rumunii, gdzie na raporcie danych dostarczonych przez Instytut Statystyki w Rumunii, 

wskaźnik zatrudnienia wynosił 63,9% (INS, 2018). Ewolucja wskaźnika zatrudnienia w ciągu ostatnich 

5 lat w Rumunii (International Archives of Medicine). 
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3. Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Czynniki 

warunkujące oraz utrudniające ich zatrudnienie             

W tym rozdziale dokonano analizy problematyki integracji osób z niepełnosprawnościami 
oraz czynników, które  mają wpływ na zatrudnienie: edukacja, doradztwo zawodowe, 
kwestie społeczno-ekonomiczne, problem rynku pracy i polityki społecznej, ignorancja 
społeczna.  
  

3.1 Integracja osób z niepełnosprawnościami w kontekście społecznym i zawodowym 

danego kraju 

 

CYPR 
Zespół Eurosuccess Consulting po przeprowadzeniu badań terenowych i analizy źródeł wtórnych 
stwierdził, że choć osoby z niepełnosprawnościami mają obecnie większe możliwości ubiegania się o 
różne stanowiska pracy, to jednak dane dostępne na ten temat wciąż są ograniczone. Warto wyjaśnić, 
że pomimo tego, że  ustawa o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym 
została uznana za pozytywny krok w ciągu ostatnich kilku lat, wciąż jest wiele do poprawy w zakresie 
integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Mówiąc dokładniej, osoby z 
niepełnosprawnościami mogą być zatrudniane na wielu stanowiskach w sektorze publicznym (na 
stałe, na godziny, tymczasowo), z wyjątkiem telefonicznej obsługi klienta lub stanowisk, których 
wykonywanie wymaga pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej, takich jak wojsko, Gwardia 
Narodowa, policja, straż pożarna, służba więzienna itp. Dlatego też, aby móc otrzymać dane 
stanowisko pracy, kandydaci powinni być ocenieni pod kątem trzech podstawowych kryteriów: 

a. posiadania wymaganych kwalifikacji 
b. zdania wszelkich egzaminów pisemnych i/lub ustnych wymaganych na danym stanowisku 
c. uznania za odpowiednich na dane stanowisko pracy 

W celu zapewnienia lepszych szans na zatrudnienie w przyszłości, Departament ds. Integracji Społecznej Osób 
z niepełnosprawnościami (Department for the Social Inclusion of Persons with Disabilities) we współpracy                
z  cypryjskim Ministerstwem Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczenia Społecznego opracował formularz 
referencyjny do oceny stopnia niepełnosprawności i zdolności do pracy ucznia lub absolwenta szkoły średniej, 
aby zwiększyć zatrudnienie i integrację społeczną. Formularz referencyjny wymaga zgody opiekuna ucznia        
i odpowiedzialnego nauczyciela, jest wypełniany przez kuratora oświaty i podpisywany przez dyrektora 
szkoły.  Formularz odwołuje się do wcześniejszego przeszkolenia lub doświadczenia zawodowego ucznia, 
które zostało ukończone i wymaga szczegółowego opisu zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji. 
Informacje te muszą odpowiadać wymaganiom stanowiska pracy, które niepełnosprawny uczeń zamierza 
objąć, a także określać odpowiednie środowisko pracy, np. sprzęt, narzędzia komunikacji, klawiatury, 
komputery itp. Na podstawie formularza referencyjnego w szczególności oceniane są: 

 zdobywanie i zastosowanie wiedzy (nauka czytania, zdobywanie umiejętności, umiejętność 
rozwiązywania problemów itp.) 

 podejmowanie działań i spełnianie wymagań 

 umiejętności komunikacyjne 

 mobilność 
 umiejętność dbania o siebie 
 interakcje i relacje interpersonalne 
 ważne obszary życia 
 informacje dodatkowe 
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GRECJA 
Szacuje się, że osoby z niepełnosprawnościami stanowią około 10% ogółu ludności kraju i cierpią           
z powodu braku jakiejkolwiek opieki ze strony państwa, począwszy od zapobiegania 
niepełnosprawności po wyłącznie publiczne i bezpłatne wczesne leczenie i rehabilitację, ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Grecja jest krajem, który reaguje co najmniej hipokryzją – jeśli nie zacofaniem 
– na całkowite i właściwe potraktowanie tej kwestii. 
Badanie przeprowadzone w zeszłym roku przez Kappa Research SA wykazało, że szybkie pogarszanie 
się jakości życia osób z niepełnosprawnościami dotyczy środków na utrzymanie się,  zwłaszcza 
dochodów, w tym zasiłków i rent inwalidzkich (zdaniem 74,1 % respondentów), dostępu do 
zatrudnienia (59,1 %), wsparcia oferowanego przez opiekę społeczną rodzinom osób                               
z niepełnosprawnościami (53,7 %) oraz dostępu do usług zdrowotnych i opiekuńczych (50,8 %). 
Innymi słowy, postępowi, jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie integracji społecznej osób        
z niepełnosprawnościami, zagraża zahamowanie przez kryzys gospodarczy, który w ostatnich latach 
pogorszył ich sytuację życiową (58,8%), stwarzając dla rodzin trudności finansowe nie do pokonania 
(96,5%). 
Zintegrowanie się ze światem pracy oznacza włączenie się w społeczeństwo i relacje, które w nim 
powstają, oraz rozwój i spełnienie osobiste. Włączenie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy 
jest kluczowym elementem niezależności ekonomicznej, samorealizacji i spełnienia społecznego. 
Osoby z niepełnosprawnościami nie powinny być traktowane jak współcześni pariasi. Powinny            
w pełni i planowo uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach społecznych i korzystać ze wszystkich 
dobrodziejstw jakie daje społeczeństwo, a przede wszystkim z możliwości pracy. Niestety, taka 
sytuacja nie ma miejsca   w Grecji. 
 
WŁOCHY 
Proces włączenia i integracji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwo i na rynku pracy 
wymaga i zakłada, że to samo społeczeństwo, kierowane i kształtowane przez wybory i interwencje w 
postaci ustaw, jest w stanie zaakceptować osoby z niepełnosprawnościami, nie traktując ich jako 
ciężaru. 
Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami ma szczególną historię we włoskim systemie prawnym. 
W przeciwieństwie do innych rodzajów dyskryminacji, zwalczonych w latach sześćdziesiątych XX 
wieku w następstwie zmian społecznych i kulturowych, które doprowadziły do uznania odpowiednich 
środków prawnych, (na przykład w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na różnorodność płci lub 
w miejscu pracy) uznanie ochrony sankcjonującej dyskryminację ze względu na niepełnosprawność 
nastąpiło znacznie później, dopiero w latach dziewięćdziesiątych i, po raz kolejny, dzięki wpływowi 
innych państw. Dlatego też długie milczenie na temat dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami             
w miejscu pracy skończyło się dość niedawno i to ze względu na konieczność dostosowania  systemu 
do prawa UE, w szczególności do dyrektywy nr 78 z 2007 r. Wraz z ratyfikacją Konwencji Narodów 
Zjednoczonych z 2006 r. podjęto kolejny krok, poprzez pełne uznanie godności osób                                
i zagwarantowanie im równych praw. Różnice wynikające z niepełnosprawności nie mogą być 
wyeliminowane, ale nie powinny być szkodliwe dla osoby, aby mogła ona lepiej się realizować i mieć 
swój wkład w społeczeństwo, którego jest częścią. 
Pracownicy niepełnosprawni doświadczają szeregu trudności, które wpływają na wszystkie dziedziny 
życia społecznego. Szczególnie osoby z upośledzeniem umysłowym mają ograniczoną zdolność do 
wykonywania określonych czynności: koncentrowania się i utrzymywania uwagi, uczenia się                  
i zapamiętywania informacji, szybkiego reagowania na bodźce zewnętrzne, planowania działań            
i zastanawiania się nad rozwiązaniem problemów. To kilka przykładów funkcji powszechnie 
wykorzystywanych w codziennej pracy, przy których niepełnosprawność umysłowa jest czynnikiem 
utrudniającym wykonywanie zadań. Towarzyszą im bariery środowiskowe, z których najważniejszą 
jest stygmatyzacja. 
Istnieje wiele dowodów potwierdzających istnienie zjawiska stygmatyzacji i dyskryminacji 
pracowników z powodu chorób psychicznych. Piętno związane z niepełnosprawnością umysłową w 
miejscu pracy przybiera różne formy, od dyskryminacji pośredniej, będącej wynikiem dziedzictwa 
kulturowego i zniechęcenia do pracy, po najbardziej namacalne zjawiska dyskryminacji bezpośredniej, 
czyli niechęci do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami umysłowo, która przejawia się zarówno           
u pracodawców jak i współpracowników. Postawa ta ma często charakter uprzedzeń, wynika z braku 
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wiedzy na temat dolegliwości pracownika i może generować negatywne oczekiwania, które z kolei  
prowadzą zarówno do niechęci do zatrudniania, jak i tendencji do izolowania zatrudnionego 
pracownika. 
Konsekwencją stygmatyzacji jest zdecydowanie większa skłonność do zatrudniania osób                         
z niepełnosprawnościami jedynie o charakterze fizycznym, a nie umysłowym. Gdy pracodawca jest 
poinformowany o niepełnosprawności umysłowej przyszłego pracownika,  negatywnie ocenia wynik 
rozmowy kwalifikacyjnej, może wycofać ofertę lub zahamować rozwój jego kariery zawodowej. 
Obawa przed napiętnowaniem i odrzuceniem przez pracodawców może wpływać na pewność siebie                
i samoocenę pracowników, co bezpośrednio przekłada się na zdolność do odbycia rozmowy 
kwalifikacyjnej. Z czasem dostrzeganie stygmatyzującej postawy z zewnątrz może przekształcić się     
w wewnętrzne piętno: pracownik nabiera przekonania, że nie nadaje się do danej pracy i porzuca 
myśl  o jej poszukiwaniu. Dalszą konsekwencją jest ryzyko, że obawa przed dyskryminującym 
nastawieniem ze strony pracodawców lub współpracowników doprowadzi pracownika z chorobą 
psychiczną do rezygnacji ze świadczeń, do których jest uprawniony ze względu na swoją 
niepełnosprawność, w tym wsparcia specjalistów lub dostępu do programów pomocy pracowniczej, 
rozwijanych w niektórych firmach. 
Jako główne trudności, jakie codziennie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu 
pracy, należy wymienić trudności komunikacyjne, słabe lub nieodpowiednie doradztwo i szkolenia, 
niewystarczające zachęty dla firm chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami, uprzedzenia          
i brak wrażliwości na osoby z niepełnosprawnościami. 
 
POLSKA 
Czynniki warunkujące i ograniczające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Polsce: 

 postrzeganie osób z niepełnosprawnościami przez pracodawców – obecnie wielu 
pracodawców patrzy na osoby z niepełnosprawnościami przez pryzmat negatywnego 
stereotypu, jakoby taka osoba była nieefektywnym, trudnym i wymagającym pracownikiem; 

 konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby                    
z niepełnosprawnościami (zmiany organizacyjne i techniczne, dostosowanie stanowiska 
pracy); 

 skomplikowane procedury i rozbudowana biurokracja przy ubieganiu się o dofinansowanie 
do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami; 

 brak ofert pracy dla wykształconych osób z niepełnosprawnościami, które mają wyższe 
aspiracje zawodowe i nie chcą pracować np. jako ochroniarze czy sprzątaczki; 

 bierna postawa części osób z niepełnosprawnościami i ich niska samoocena; 

 utożsamianie niepełnosprawności z brakiem kwalifikacji, brakiem motywacji do pracy, 
częstymi zwolnieniami lekarskimi, byciem uzależnionym od innych osób; 

 wysoki poziom świadczeń socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami, przez który praca na 
pełen etat jest mniej opłacalna niż suma otrzymywanych świadczeń; 

 niedostateczne dostosowanie specjalizacji kształcenia zawodowego osób                                    
z niepełnosprawnościami do oczekiwań rynku pracy. 

Pomimo wszystkich tych czynników warunkujących i ograniczających zatrudnienie osób                          
z niepełnosprawnościami w Polsce, bardzo często wskazuje się także na korzyści finansowe (dotacje 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, 
zwrot kosztów szkoleń pracownika niepełnosprawnego itp.) i pozafinansowe (poprawa wizerunku 
firmy, wzrost rentowności, przewaga nad konkurencją, inkluzywna kultura pracy, świadomość 
zdolności pracowników itp.). Korzyści te powodują, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami 
postrzega się znacznie bardziej pozytywnie. Dodatkowo, osoby z niepełnosprawnościami są często 
bardziej zmotywowane do pracy i lojalne wobec pracodawcy, co potwierdzono badaniami (PFRON 
2013). Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami na ogół nie wyrażają negatywnych 
opinii w tym temacie. 83% pracodawców ocenia osoby z niepełnosprawnościami jako dobrych 
pracowników (badanie przeprowadzone w województwie mazowieckim na pracodawcach                     
z otwartego rynku pracy). 
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RUMUNIA 
Promowanie optymalnej inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych obywateli, 
zdolnych kontrolować własne życie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, stanowi główny cel 
wszystkich strategii i polityk zdrowotnych promowanych przez władze rumuńskie. Zgodnie                    
z obowiązującym w Rumunii ustawodawstwem, proces integracji społecznej jest „połączeniem 
wielowymiarowych środków i działań z zakresu ochrony socjalnej, zatrudnienia, zakwaterowania, 
edukacji. Zdrowie, przepływ informacji i komunikacja, mobilność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość      
i kultura, mają służyć kontroli wykluczenia społecznego i zapewnieniu aktywnego uczestnictwa ludzi 
we wszystkich ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i politycznych aspektach społeczeństwa”. 
Rząd Rumunii opracował Narodową Strategię ochrony, integracji i włączenia społecznego osób z 
niepełnosprawnościami (na lata 2006-2013, której cel to „równe szanse dla osób z 

niepełnosprawnościami - w kierunku społeczeństwa bez dyskryminacji”. Projekt Narodowej 
Strategii na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami „Social policies - from 
rehabilitation of the individual to society reforma” na lata 2014-2020 został ostatecznie przyjęty w 
2016 roku. Na lata 2021-2027 opracowano Narodową Strategię na rzecz praw osób                                 
z niepełnosprawnościami, której głównym celem jest kontynuacja   i rozwój poprzednich strategii 
(2016-2020, 2006-2013).  Począwszy od 2010 roku Rumunia rozwijała politykę mającą na celu 
zwiększenie dostępności, zaangażowania, równości, edukacji i szkoleń zawodowych, ochrony 
socjalnej i zdrowia, oraz stopy zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, aby zbudować „Europę 

bez barier”. Zgodnie z Konstytucją Rumunii, prawo do pracy nie może być ograniczone, a „osoby z 
niepełnosprawnościami objęte są szczególną ochroną” (art.50). Organem państwowym 
odpowiedzialnym za doradztwo zawodowe, poradnictwo, integrację i zatrudnienie jest National 
Agency for Employment and the National Authority for People with Disabilities (NAPD) i koncentruje 
się on na wykonywaniu obowiązków określonych w Konwencji o prawach osób z 
niepełnosprawnościami przyjętej przez ONZ w Nowym Jorku w grudniu 2016 roku.  Rumunia 
podpisała tę konwencję w 2007 roku i ratyfikowała ustawę nr 221/2010. 
Zadania NAPD są następujące: 

 Koordynuje działania na rzecz ochrony i promowania praw osób z niepełnosprawnościami, 
opracowuje zasady, strategie i standardy w tej dziedzinie oraz zapewnia możliwość 
stosowania wszystkich specyfikacji w tym zakresie. 

 Opracowuje i proponuje rządowi – za pośrednictwem Ministerstwa Pracy, Rodziny i Ochrony 
Socjalnej – projekty polityki publicznej, strategie sektorowe, regulacje, programy reform. 

 Monitoruje stosowanie ustawy 448/2010. 
 Organizuje szkolenia personelu w jednostkach ochrony socjalnej, zatwierdza powiatowe 

strategie rozwoju usług socjalnych. 

 Współpracuje z Krajową Agencją Zatrudnienia w celu promowania włączania osób                      
z niepełnosprawnościami na rynek pracy. 

Aż do roku 2002 wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nie był nigdy analizowany. Co 
więcej, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami nigdy w przeszłości nie było celem aktywnej               
i spójnej polityki zmierzającej do osiągnięcia tego celu.  Odsetek zatrudnienia niepełnosprawnych w 
Rumunii jest nadal stosunkowo niewielki: 88% osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest 
nieaktywnych zawodowo; dla porównania w takiej sytuacji jest 66% osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności i 26% osób bez niepełnosprawności. Sytuacja ta jest bezpośrednio skorelowana               
z faktem, że prawie 90% osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pochodzi z obszarów 
wiejskich. Taki sam odsetek tej grupy nie ukończył szkoły podstawowej. Ponadto, tylko 24% osób z tej 
grupy, w wieku 25-64 lat, uczestniczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy w jakimkolwiek programie 
szkoleniowym dla dorosłych, dla porównania w skali ogólnej odsetek ten wynosi 37%. 
Rumunia odznacza się najwyższym poziomem ubóstwa zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami 
w UE-27. W 2018 r. wskaźnik ten w Rumunii był prawie dwukrotnie wyższy niż średnia europejska –
11%.  Kolejną rzeczą do rozważenia jest fakt, że 44% osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności na rynku pracy jest samozatrudnionych lub posiada status bezpłatnej pomocy 
rodzinnej. Wiele osób w tej kategorii jest zatrudnionych na stanowiskach, które nie zapewniają 
dochodu wystarczającego by zapewnić sobie godne życie. Osoby te rzadko są zatrudniane na 
stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji. Jest to bezpośrednia konsekwencja braku 
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równowagi w systemie kształcenia, jak również dyskryminacji. Przedstawicielski system związkowy    
w Rumunii nie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a propozycja wprowadzenia zbiorowej 
umowy o pracę na poziomie krajowym dla pracowników niepełnosprawnych nigdy nie została 
rozpatrzona. Zatrudnienie chronione jest słabo rozwinięte i niewystarczająco inkluzywne. Nie ma 
obecnie wystarczających mechanizmów pozwalających na uniknięcie segregacji w placówkach 
chronionych lub integracyjnych przedsiębiorstwach społecznych. Władze publiczne mają możliwość 
nabywania produktów lub usług tych placówek, ale w rzeczywistości tak się nie dzieje. Na placówki 
chronione negatywny wpływ miały ostatnio zmiany w prawie, które wyeliminowały możliwość 
wyboru zakupu produktów lub usług tej grupy przez pracodawców, którzy nie zatrudniają osób z 
niepełnosprawnościami. Udogodnienia, jakie oferowano integracyjnym przedsiębiorstwom 
społecznym, były jedynie koniunkturalne, uzależnione od obecności funduszy europejskich. 
Obecnie istnieje narzędzie, które motywuje pracodawców do zatrudniania osób                                       
z niepełnosprawnościami poprzez przyznawanie subwencji, jednak metoda ta nie jest wystarczająco 
atrakcyjna dla pracodawców. W sektorze publicznym, mimo że istnieje obowiązek naboru osób z tej 
grupy, poziom zatrudnienia jest bardzo niski. Środki budżetowe pochodzące z kwot wpłacanych przez 
pracodawców niezatrudniających osób z niepełnosprawnościami nie są przeznaczane na rozwój 
zatrudnienia dla tych osób. Na brak dostępności zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami 
składa się kilka czynników, takich jak: 

 mały dostęp do technologii i dotacji rządowych 
 brak usług zatrudnienia wspomaganego 
 brak usług doradczych w celu zapewnienia odpowiedniego przystosowania do pracy 

 przepisy z zakresu medycyny pracy nie są wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić lepsze 
możliwości adaptacyjne na rynku pracy. 

 dotychczasowy brak krajowych kampanii promujących odpowiednie przystosowanie do pracy 
i inne prawa osób z niepełnosprawnościami. 

 ograniczony udział w systemie kształcenia oraz w programach szkoleniowych dla dorosłych 
W Rumunii nie ma obecnie systemu oceny zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a szkolenia dla 
dorosłych nie są dostosowane do specjalnych potrzeb tej grupy. Osoby te wchodzą na rynek pracy 
bez żadnej wiedzy na temat swoich możliwości, ograniczeń i oczekiwań. 
Przygotowanie do wejścia na rynek pracy mogłoby zostać usprawnione poprzez ocenę zawodową, 
która określiłaby zdolności do pracy osób z niepełnosprawnościami, ponieważ ich potencjał nie jest 
realnie oceniany ani przez system ochrony socjalnej, ani przez system zatrudnienia. Przepisy 
dotyczące kształcenia dorosłych wymagają, aby programy szkoleniowe były dostosowane do 
zapewnienia równego i niedyskryminującego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

3.2 Aktualne „gorące tematy” dotyczące integracji osób z niepełnosprawnościami w miejscu  

pracy 

  
 
CYPR 
Na podstawie najnowszego raportu opublikowanego w 2021 roku (Ministerstwo Pracy) na temat 
osób z niepełnosprawnościami, dostępne są orientacyjne dane dotyczące rynku pracy, na którym 
pracują osoby z niepełnosprawnościami: 

 30 osób pracuje w restauracjach typu fast food 
 130 – w supermarketach, piekarniach i sklepach z owocami 
 10 – przy uprawach rolnych i w szkółkach roślin 
 30 – w radach gmin, urzędach miejskich, szpitalach, Cypryjskiej Organizacji Sportowej, 

Cypryjskiej Federacji Piłki Nożnej, Olimpiadach Specjalnych itp. 
 

 
GRECJA 
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Na przełomie maja i czerwca 2021 roku w Grecji został powołany Narodowy Urząd ds. Dostępności, 
którego celem jest realizacja następujących zadań: 

 Monitorowanie wdrażania międzynarodowych, unijnych i krajowych modeli dotyczących 
zwiększenia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, 

 formułowanie propozycji dotyczących ogólnej polityki, interwencji regulacyjnych  
i konkretnych działań w zakresie dostępu, udzielanie porad w istotnych kwestiach oraz 
prowadzenie w tym celu konsultacji z administracją publiczną, obywatelami i ruchem na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami, 

 zalecanie opracowywania i aktualizowania zasad dostępności obiektów dla osób                        
z niepełnosprawnościami we wszystkich sektorach, takich jak środowisko fizyczne, 
budowlane  
i cyfrowe, a także komunikacja, transport, produkty i usługi, oraz doradztwo w zakresie 
wytycznych dotyczących ich wdrażania, 

 współpraca z rządowym mechanizmem koordynacji w celu przedkładania propozycji 
dotyczących wdrażania i monitorowania Krajowego Planu Działań na rzecz Praw Osób                
z niepełnosprawnościami, 

 uczestnictwo w komitetach legislacyjnych w celu przygotowania projektów ustaw oraz w 
komitetach projektowych w celu przygotowania przepisów do opracowania projektów ustaw 
związanych z jego kompetencjami lub wydawania opinii na temat odpowiednich przepisów 
oraz zgodności takich propozycji z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób            
z niepełnosprawnościami i jej Protokołem fakultatywnym (Ustawa nr 4074/2012, A'88), 
mając na uwadze odpowiednią analizę wpływu regulacji, 

 Narodowy Urząd ds. Dostępności jest informowany przez Regionalne Komitety ds. 
Dostępności oraz Centralny Komitet ds. Dostępności, z uwzględnieniem odpowiednich 
przepisów art. 4074 ust.  4 rozporządzenia, oraz jest informowany przez Regionalne Komitety 
ds. Dostępności oraz Centralny Komitet ds. Dostępności Republiki Mołdawii. Komitet jest 
informowany przez Regionalny Komitet ds. Dostępności i Centralny Komitet ds. Dostępności o 
art. 18 i 19 ustawy. 4495/2017 (A' 167) oraz wszelkie komitety ds. dostępności i kwestii osób 
z niepełnosprawnościami ustanowione w sektorze publicznym i szerszym sektorze 
publicznym oraz władzach lokalnych dla kwestii dostępności   i wdrażania ustawy 4074/2012, 

 utworzenie grup roboczych z wyspecjalizowanego personelu z sektora publicznego  
i prywatnego w celu utworzenia grup eksperckich z tych sektorów, podmiotów świadczących 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej, rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia, określenia 
sposobu ich organizacji  i funkcjonowania oraz nadzorowania ich pracy, 

 opracowanie i przedłożenie zgodnie z pkt. a) zasady organizacji swojej działalności i jej 
nadzoru, 

 reprezentowanie kraju w organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej w 
zakresie swoich kompetencji, 

 opracowywanie we współpracy z odpowiednimi właściwymi ministerstwami inicjatyw 
mających na celu informowanie opinii publicznej o sprawach związanych z ułatwianiem 
osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich obszarów życia społecznego; oraz 

 udzielanie pomocy technicznej, prowadzenie szkoleń, oraz organizowanie konferencji  
i seminariów, samodzielnie lub we współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami. 

 

WŁOCHY 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okólniku nr 19/2020 obwieściło obowiązek zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami przez pracodawców ze względu na sytuację kryzysową związaną             
z pandemią COVID - 19. 
Kryzys pandemiczny, który dotknął kraju, spowodował likwidacje miejsc pracy i znaczne skrócenie 
czasu pracy w handlu, przemyśle, usługach i logistyce, a co za tym idzie korzystanie z siatek 
bezpieczeństwa społecznego. Pociąga to za sobą poważne trudności w integracji osób                              
z niepełnosprawnościami w ich własnych środowiskach.  
Obowiązek zawieszono na cały okres trwania interwencji w zakresie wynagrodzeń w związku                 
z pandemią, proporcjonalnie do zawieszonej działalności zawodowej i liczby godzin zintegrowanych 
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dla danego obszaru prowincji, na którym dana jednostka produkcyjna działa lub 
proporcjonalnie do ilości zredukowanych godzin. Obowiązek pracodawcy do złożenia wniosku             
o pracy uważa się za przywrócony, gdy ustąpi sytuacja kryzysowa wspomagana przez dodatkowe 
rozpoczęcie działalności do właściwych dla danego obszaru służb pośrednictwa narzędzia dyktowane 
dla sytuacji pandemicznej Po ustąpieniu sytuacji kryzysowej wspomaganej przez fundusze w związku         
z sytuacją nadzwyczajną, pracodawca ponownie ma obowiązek złożenia wniosku o rozpoczęcie 
działalności do właściwych dla danego obszaru służb pośrednictwa pracy. 
 

POLSKA 

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) ubiegające się o wsparcie z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie będą już musiały przedstawiać kopii umów, 
których nie zawarły z powodu epidemii koronawirusa. Taką zmianę przewiduje uchwalona przez Sejm 
ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz sytuacji 
kryzysowych spowodowanych tymi chorobami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), tj. 
specustawa Covid. Co do zasady, zgodnie z art. 15a tej ustawy, dofinansowanie z PFRON przysługuje 
Zakładom Aktywności Zawodowej, których przychody z działalności wytwórczej i usługowej uległy 
zmniejszeniu i nie są w stanie pokryć wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Do tej pory 
dofinansowanie obejmowało tylko wypłacane wynagrodzenie, natomiast po zmianie będzie 
obejmowało wszystkie koszty związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. 
 
RUMUNIA 
Istnieje pilna potrzeba naprawy jakości działania publicznych służb zatrudnienia, jak również 
zwiększenia liczby prywatnych instytucji, które świadczą takie usługi. Obecnie oferowane usługi           
w zakresie zatrudnienia są ubogie pod względem merytorycznym, a ich integracja z innymi usługami 
społecznymi jest ograniczona. 
Należy również podnieść poziom świadomości wśród aktywnych zawodowo osób                                      
z niepełnosprawnościami, jak również wśród pracodawców, na temat znaczenia włączenia tych osób 
na rynek pracy. Kluczowym elementem w debacie jest zdolność do samooceny szans zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnościami. Słaba samoocena, w połączeniu z pasywnym systemem pomocy 
społecznej, pozbawionym motywacji do podjęcia zatrudnienia, to czynniki silnie zniechęcające osoby        
z niepełnosprawnościami do poszukiwania pracy. 

 

3.3 Instytucje i organizacje zapewniające programy działań lub wsparcie na rzecz 

integracji osób z niepełnosprawnościami w kontekście społecznym i zawodowym 

 

CYPR 

Wiele organizacji prywatnych na szczeblu krajowym zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami w celu 

zapewnienia im lepszych perspektyw życiowych oraz poprawy społecznej odpowiedzialności biznesu 

(ang. Corporate Social Resposibility – CSR), ale nadal istnieje wiele niedociągnięć w tej dziedzinie, 

ponieważ brakuje danych online wspierających takie działania integracyjne. Na przykład, zgodnie         

z raportem o społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Cypryjskiego (2019), poprzez Centrum 

Innowacji IDEA, inkubator-akcelerator dla początkujących biznesów oraz centrum przedsiębiorczości 

dla młodych cypryjskich przedsiębiorców wspierają integrację osób z niepełnosprawnościami w 

miejscu pracy poprzez dostarczanie startup-om platform i urządzeń internetowych odpowiednich dla 

osób z niepełnosprawnościami. Jednak, pomimo tego, że problem ten został tam wspomniany, nie 

podano szczegółowych informacji wyjaśniających strategie i metody pracy. W systemie krajowym 

brakuje danych online w odniesieniu do możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w 

sektorze prywatnym i publicznym (tj. stanowisko, status itp.). Dodatkowo niektórzy pracownicy są 

zatrudnieni          w warsztatach samochodowych, na boiskach, w księgarniach, salonach fryzjerskich, 

basenach, drukarniach, fabrykach artykułów papierniczych, urzędach kontrolnych, sklepach 
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detalicznych itp. Według Ministerstwa Pracy rekrutacja osób z niepełnosprawnościami poprawia 

publiczny wizerunek firmy (Corporate Social Responsibility), podtrzymując pozytywną atmosferę 

wśród pracowników oraz zwiększając zaangażowanie klientów firmy. Nabór oraz stanowisko osób z 

niepełnosprawnościami w organizacjach odbywa się dzięki planowi działań na rzecz zatrudnienia 

stworzonym przez Ministerstwo Pracy, którego roczna kwota dla każdego programu waha się 

pomiędzy 11.500 EUR a 15.900 EUR, a w ramach którego wpieranych jest 370 osób                                  

z niepełnosprawnościami. Plan wspiera również obecność trenerów pracy, którzy mają pomagać               

i kierować osobami niepełnosprawnymi w środowisku pracy. Rolą trenerów pracy jest przede 

wszystkim wspomaganie społecznej i zawodowej integracji pracowników niepełnosprawnych, 

utrzymywanie produktywnego i bezpiecznego środowiska w obrębie kultury organizacyjnej, 

zachowanie dobrych relacji między nimi a personelem oraz rozwijanie ich wiedzy i umiejętności. We 

współpracy z organizacją zatrudniającą zapewniają oni również poradnictwo i szkolenia zawodowe na 

podstawie potrzeb poszczególnych osób. 

Ponadto Costas Papaellinas Organization (cypryjska organizacja farmaceutyczna), we współpracy         

z Fundacją Ioannou, rekrutuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Programu 

Zatrudnienia Wspomaganego, którego celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w ich integracji na otwartym rynku pracy. 

Z pomocą doradców Fundacji osoby te przechodzą szkolenie w miejscu pracy, dopóki nie 

usamodzielnią się i będą w stanie spełniać wymogi pracy i jej warunki. Trenerzy pomagają takim 

osobom odwiedzając ich pracę i rozwiązując potencjalne problemy lub trudności. W przypadku utraty 

pracy przez praktykanta może on dołączyć do działalności Fundacji do czasu podjęcia innej pracy.  

 

GRECJA 

W społeczeństwie greckim organem odpowiedzialnym za edukację osób z niepełnosprawnościami jest 

Ministerstwo Edukacji. Jednak działa ono tylko w dziedzinie szkoleń, choć w teorii jego działalność 

sięga kilkudziesięciu lat. Jest to widoczne, ponieważ właściwa ustawa została uchwalona dopiero w 

2008 r. (Ustawa 3699/2008). Przede wszystkim istnieją specjalne warsztaty kształcenia i szkolenia 

zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy osoba mająca duże trudności w nauce, może 

na nie rekrutować, pod warunkiem, że została zweryfikowana przez odpowiedni ośrodek kształcenia 

zawodowego i ukończyła edukację na poziomie podstawowym lub specjalnym. Kursy trwają 5-8 lat       

i są obowiązkowe. Oprócz kursów kształcenia ogólnego uczestnicy zdobywają główne umiejętności 

akademickie, społeczne, uczą się samodzielnego życia i umiejętności pozazawodowych. Uczestniczą 

także w kursach dostosowanych do każdego rodzaju niepełnosprawności. Na zakończenie kursów 

otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo szkolenia zawodowego na 

poziomie 1. 

 

WŁOCHY 

Administracja publiczna we Włoszech ma obowiązek zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, co 

jest określone przez prawo, oraz przestrzegania szczegółowych ograniczeń dotyczących naboru 

zgodnych z postanowieniami procedur rekrutacji w administracji publicznej. Oprócz sektora 

publicznego, w ostatnich latach popularność zyskują inne formy integracji osób                                             

z niepełnosprawnościami. 

Spółdzielnie socjalne odgrywają ważną rolę w integracji osób z niepełnosprawnościami z punktu 

widzenia społecznego i zawodowego. 

Są zbiorowym i podmiotowym instrumentem integracji i rozwoju, opartym na uznaniu praw każdego 

pracownika. Spółdzielnia bazuje na modelu, mającym wspierać obywateli, którzy znajdują się               

w trudnej sytuacji, na drodze do usamodzielnienia,  zachęcać do proaktywnego podejścia i promować 

proces rozwoju, który zmierza do  rozwoju samodzielności w miarę możliwości. Chociaż istnieje aspekt 

związany z produktywnością i wydajnością, spółdzielnia działa przede wszystkim w kategoriach 
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społecznych i partycypacyjnych, ponieważ troszczy się o osobisty i zawodowy rozwój swoich 

pracowników oraz zamierza promować ich dobrostan. 

W rzeczy samej jego głównym celem jest stworzenie specjalnych możliwości kształcenia dla osób              

z niepełnosprawnościami w różnych sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo, handel i usługi. W ten 

sposób realizowany jest również ogólny interes publiczny, który zajmuje się rozwojem ludzkim                

i integracją społeczną obywateli, poprzez opiekę społeczną, zdrowotną i edukacyjną. Spółdzielnia 

socjalna staje się więc odpowiednim miejscem do udzielania skutecznych odpowiedzi na pytania 

dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, ponieważ proponuje zindywidualizowany 

kierunek, oferujący umiejętności techniczne do wykonywania zadań i stawienia czoła pracy, 

niepewności, poczuciu zagubienia i stresowi wynikającym z pracy. Model spółdzielni socjalnej wspiera 

przede wszystkim w następujących kwestiach: 

 Promuje rozwój umiejętności pracowników, które mogą być wykorzystane na rynku pracy, 

poprzez szkolenia zawodowe oraz aktywne uczenie się umiejętności zawodowych;  

 Oferuje porady dotyczące kierunkowości oraz, jeśli to konieczne, profesjonalnego 

przekwalifikowania;  

 Nawiązuje relacje z lokalną społecznością, charakteryzującą się elastycznością usług oraz silną 

motywacją kadry specjalnie przeszkolonej do pracy z osobami niepełnosprawnymi;  

 Potrafi zawierać umowy z firmami w celu uzyskania zleceń; w tym przypadku pracownik jest 

zatrudniany przez wspomnianą firmę, ale wykonuje swoją pracę w ramach spółdzielni;  

 Planuje i śledzi włączenie doświadczeń zawodowych poza granicami spółdzielni, poprzez 

porozumienia ze strukturami i podmiotami działającymi na danym terenie;  

 Zapewnia doradztwo i różne formy wsparcia dla firm, a także konkretne działania szkoleniowe 

dla współpracowników nawiązujących kontakt z pracownikiem oraz działania monitorujące. 

Podsumowując, spółdzielnia socjalna: zajmuje się promowaniem społecznego uznania potrzeb 

człowieka, zachęca do współpracy i dzielenia się doświadczeniami, zwiększa poczucie 

odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, pozwala na budowanie zorganizowanego i ciągłego 

projektu, opartego na potrzebach jednostek.  

 

POLSKA 

 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób z niepełnosprawnościami 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób z niepełnosprawnościami sprawuje nadzór merytoryczny nad 

wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej         

i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje dotyczące praw 

osób z niepełnosprawnościami – ustawy i regulaminy, w jaki sposób uzyskać status osoby z 

niepełnosprawnej, procedurę, informacje dotyczące zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami – 

założenia własnej działalności gospodarczej, adresy Zakładów Pracy Chronionej, ośrodków 

doskonalenia zawodowego, a także wiele publikacji związanych z niepełnosprawnością.   

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

Organizacja istnieje od 1991 roku. PFRON jest funduszem specjalnym, którego środki przekazywane są 

na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz na ich zatrudnienie. 

Zawiera informacje o programach i zadaniach funduszu na bieżące lata, programach unijnych oraz 

możliwościach finansowania i refundacji.  

 Polski Związek Niewidomych  

To organizacja działająca na rzecz osób niewidomych oraz tracących wzrok, która dba o ich potrzeby. 

Organizacja funkcjonuje jako skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik tej grupy ludzi. 

Pomaga osobom niewidomym, niedowidzącym i ich bliskim przystosować się do nowych warunków 

życia. Organizacja udziela porad i informacji dotyczących rehabilitacji oraz integracji społecznej. 

Organizuje szkolenia indywidualne i grupowe, podczas których poruszane są ważne problemy, np. 

standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce, edukacja społeczeństwa w 
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tym zakresie.   

 Polski Związek Głuchych   

To organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby niesłyszące i słabosłyszące oraz pozostałe jednostki 

należące do społeczności niesłyszących. Jej celem jest pomoc osobom niesłyszącym i niedosłyszącym 

we wszystkich aspektach życia.  

 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi  

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego. Jej celem jest 

zapewnienie kompleksowej opieki osobom niewidomym i niedowidzącym. Uczy, edukuje, rehabilituje 

i pomaga znaleźć cel na świecie. Zapewnia również opiekę duchową i religijną. W Polsce istnieje wiele 

organizacji/instytucji związanych z integracją osób z niepełnosprawnościami w kontekstach 

społecznych i zawodowych. Pełną listę można znaleźć tutaj: 

http://niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje 

 

RUMUNIA 

The National Authority for People with Disabilities jest wyspecjalizowanym organem centralnej 

administracji publicznej, który koordynuje ze szczebla  centralnego działania związane ze specjalną  

ochroną i promowaniem praw osób z niepełnosprawnościami. Opracowuje wytyczne, strategie                    

i standardy w zakresie promowania praw osób z niepełnosprawnościami, monitoruje wprowadzanie 

w życie przepisów we własnym zakresie kompetencji oraz kontroluje specjalne działania ochronne 

podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami. The National Authority for People with 

Disabilities posiada w swojej strukturze zespół ds. orzekania niepełnosprawności wśród osób 

dorosłych (the Superior Assessment Commission), który podejmuje decyzje w celu rozstrzygnięcia 

odwołań od orzeczeń stwierdzających niepełnosprawności wydawanych przez komisje powiatowe lub 

komisje dzielnic Bukaresztu.  

The National Institute for the Prevention and Combating of the Social Exclusion of People with 

Disabilities podlega również opisanej powyżej instytucji The National Authority for People with 

Disabilities.  

4. Równe szanse dla wszystkich w Europie – strategie działania 
 

Aby jeszcze bardziej pogłębić naszą wiedzę, rozdział ten zawiera przegląd ustaw, metod  

i inicjatyw na szczeblu krajowym, aby stworzyć równe szanse dla wszystkich w Europie.  
 

4.1 Ustawodawstwo krajowe dotyczące integracji społecznej i zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościami  

 

CYPR 

Ważnym źródłem praw na Cyprze jest ustawa „A Law to Provide for Persons with Disabilities” (2000), 

która określa prawa osób z niepełnosprawnościami do pracy w warunkach zapewniających właściwe 

traktowanie i równe warunki pracy w środowisku zawodowym. Ustawa podkreśla również 

odpowiedzialność polityczną i etyczną oraz zaangażowanie poprzez promowanie różnych  zasad            

i działań na szczeblu krajowym, mających na celu wzmocnienie i zagwarantowanie równości oraz 

dostępu do wysokiej jakości życia. Niektóre z tych zasad odnoszą się do:  

 Dostępu do różnych usług (np. finansowych, społecznych itp.) 

 Dostępu do różnych działalności (np. społecznych, kulturowych, sportowych, twórczych itp.) 
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 Tworzenia programów zatrudnienia  

 Dostępu do edukacji i rynku pracy 

 Dostępu do środków transportu  

Ponadto, deklarowana przez Departament Integracji Społecznej Osób z niepełnosprawnościami w 

ustawie o rekrutacji osób z niepełnosprawnościami w urzędach i organizacjach publicznych (2009) jest 

pozytywnym krokiem, mającym na celu rozwój i wzmocnienie szans na zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnościami, poprzez tworzenie wymogu zatrudniania przez organizacje publiczne do 10% 

wolnych miejsc pracy, osób z niepełnosprawnościami spełniających określone kryteria.  

Departament Integracji Społecznej Osób z niepełnosprawnościami jest organem odpowiedzialnym za 

społeczną i ekonomiczną integrację osób z niepełnosprawnościami na Cyprze. Do głównych zadań 

Departamentu należą:  

 Zapewnienie ocen i zaświadczeń o niepełnosprawności i funkcjonowaniu  

 Zapewnienie świadczeń socjalnych osobom niepełnosprawnym  

 Świadczenie bezpośredniej i pośredniej rehabilitacji zawodowej i innych usług wsparcia  

 Koordynowanie skutecznego wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób                                           

z niepełnosprawnościami oraz Krajowego Planu Działań na rzecz Osób niepełnosprawnych  

 

GRECJA 

Sformułowanie nowoczesnych i funkcjonalnych ram prawnych dotyczących zatrudniania osób                      

z niepełnosprawnościami, ich krewnych i  dzieci oraz m.in. ofiar wojny jest bezwzględną koniecznością 

dla rozwoju społeczno-gospodarczego w dzisiejszych czasach.  

W tym kontekście uchwalono Ustawę 2643/1998, która zapewniała warunki przejrzystości                     

i obiektywizmu w systemie obowiązkowego zatrudniania osób z kategorii chronionych na 

stanowiskach pracy poprzez ustalenie obiektywnych kryteriów kwalifikacji (punktów) na podstawie 

wieku osoby, stanu cywilnego, sytuacji materialnej,  kwalifikacji zawodowych i stopnia 

niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność występuje.  

Ponadto w ramach socjalnego prawa państwowego dotyczącego opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi uchwalono szereg ustaw, takich jak Ustawa 2956/2001, Ustawa 2972/2001, 

Ustawa 3051/2002, Ustawa 3227/2004 oraz Ustawa 3454/2006, które wprowadziły kolejne zmiany do 

Ustawy 2643/1998, aby stała się ona korzystniejsza i bardziej skuteczna dla osób                                       

z niepełnosprawnościami.  

Ponadto Ustawa 3304/2005 dodatkowo zabezpiecza prawa osób z niepełnosprawnościami poprzez 

prawne zagwarantowanie zasady równego traktowania przez włączenie do greckiego prawa 

krajowego dyrektywy Rady Europejskiej 2000/43/EC w sprawie zwalczania dyskryminacji ze względu 

na religię lub inne przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie 

zatrudnienia i pracy. Zgodnie z art. 4 Ustawy 3304/2005 zdefiniowano zakres stosowania zasady 

równego traktowania w dziedzinie zatrudnienia i pracy zarówno w sektorze publicznym, jak                     

i prywatnym. 

Między innymi: 

 Określono warunki dostępu do zatrudnienia i pracy w ujęciu ogólnym, w tym kryteria wyboru 

i warunki rekrutacji, niezależnie od sektora działalności i na wszystkich szczeblach hierarchii 

zawodowej, a także warunki pełnienia obowiązków i rozwoju zawodowego, 

 Dostęp do wszystkich rodzajów i szczebli poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, 

dalszych szkoleń i reorientacji zawodowej, w tym zdobywania praktycznego doświadczenia            

w zawodzie, 

 Określono warunki zatrudnienia i warunki pracy, w tym dotyczące zwolnienia                             

i wynagrodzenia. 

Ponadto, w kontekście przestrzegania zasady równego traktowania, art. 10 Ustawy 3304/2005 

wymaga od pracodawców dokonywania racjonalnego dostosowywania się do osób                                      
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z niepełnosprawnościami i określa, że: Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich 

odpowiednich środków, w stosownych przypadkach, umożliwienie osobom niepełnosprawnym  

dostępu do pracy, wykonywania i rozwoju w pracy, a także do uczestniczenia w szkoleniach 

zawodowych pod warunkiem, że działania te nie nakładają nieproporcjonalnych obciążeń na 

pracodawcę. Nieproporcjonalnym obciążeniem nie jest zrównoważenie środkami ochronnymi 

podjętymi w kontekście realizacji polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

Ponadto wydawane były różne decyzje ministerstwa przedstawiające zróżnicowane programy 

dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Są to programy dotacyjne dla pracodawców 

na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, programy dotacyjne dla młodych  osób                               

z niepełnosprawnościami uprawiających wolny zawód oraz programy bardziej ogólne mające na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.  

 

WŁOCHY 

Istnieje wiele aktów prawnych dotyczących integracji społecznej i zatrudnienia osób                                       

z niepełnosprawnościami we Włoszech: Ustawa 68 z 1999 r. „Rules for the right to work of the 

disabled” (Zasady prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami) nie tylko całkowicie zmienia 

poprzednie ustawodawstwo, ale rezygnuje także z czysto socjalnej filozofii Ustawy 482/68 „General 

discipline of compulsory hiring in public administrations and private companies” (przymusowe 

zatrudnienie             w administracji publicznej i firmach prywatnych) i tworzy nowe zasady, opierając 

je na zasadzie ukierunkowanego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, które szanuje potencjał 

pracy pracownika bez jednoczesnego lekceważenia oczekiwań firmy, która go zatrudnia. Poprzez 

ukierunkowanie w znalezieniu miejsca pracy odnosimy się do narzędzi technicznych i wspierających, 

które pozwalają na zapobiegawczą ocenę efektywnej zdolności pracownika i aktywizację wszystkich 

działań (analiza miejsca pracy, formy wsparcia, pozytywne działania i rozwiązywanie problemów 

związanych ze środowiskiem i relacjami międzyludzkimi w codziennej pracy) niezbędne do określenia 

stanowiska pracy odpowiadającego tym umiejętnościom (art. 2 Ustawy 68/99). Zamiarem 

ustawodawcy jest uregulowanie praktyk zawodowych, uznając znaczenie pracy dla nich za 

fundamentalny element integracji społecznej i jakości życia. Konstytucja w art. 4 ust. 1 stanowi, że 

,,Republika uznaje prawo do pracy dla wszystkich obywateli i promuje warunki, które czynią to 

prawo skutecznym”. Innymi słowy, uznaje prawo do pracy za cel, który ma być osiągnięty poprzez 

bezpośrednie zaangażowanie władz publicznych w tworzenie warunków odpowiednich do jego 

osiągnięcia. Konieczne jest zrozumienie w jaki sposób powrót do zdrowia osoby z zaburzeniami 

psychicznymi w życiu osobistym i społecznym jest efektem przebytej drogi, której punktem 

kulminacyjnym jest zatrudnienie, ale nie jest to jej koniec. Godziwa praca jest prawem każdego 

człowieka. Wpływa bezpośrednio na jakość ludzkiego życia: samorealizacja, pewność otrzymywania 

przychodów, socjalizacja w miejscu pracy i korzystanie z praw wolności, które stanowią podstawę 

paktu społecznego tworzącego fundament współczesnego społeczeństwa. W szczególności istotne 

jest uwzględnienie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, ponieważ zwiększa to spójność 

społeczną, a zarazem zmniejsza uprzedzenia wobec tych osób i poprawia jakość ich życia.  

Oprócz zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych, osoby z niepełnosprawnościami mogą być również 

zatrudniane w firmach. Pierwszym aktem prawnym regulującym tę możliwość, jak wspomniano 

wcześniej, była Ustawa 482 z 2 kwietnia 1968 r., zwana Mandatory Placement (obowiązkowe 

zapewnienie pracy). Ustawa ta okazała się jednak nieskuteczna i pozostała niewdrożona, ze względu 

na liczne krytyczne kwestie, jakie przedstawiała. Po pierwsze, nie było związku między 

umiejętnościami pracownika a potrzebami organizacji. Ponadto nie istniały żadne formy wsparcia dla 

nowych pracowników w środowisku pracy, a niekiedy także pracę uniemożliwiały im ograniczenia  

(np. budynki niedostosowane do osób z niepełnosprawnościami).  

Wszystkie te powody doprowadziły do zniesienia prawa, które zostało zastąpione Ustawą 68 z dnia 12 

marca 1999 r., zwaną Targeted Placement of disabled workers in organizations. Elementem ciągłości 
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zgodnym z dotychczasowym prawem, jest obowiązek zapewnienia przez pracodawców liczby 

pracowników niepełnosprawnych proporcjonalnej do liczby zatrudnionych. Liczby są podzielone           

w następujący sposób: jeden pracownik niepełnosprawny na piętnastu pracowników; dwóch 

pracowników niepełnosprawnych, jeśli pracownicy znajdują się w obrębie pięćdziesięciu jednostek 

oraz 7% siły roboczej w przypadku większych organizacji. Innowacyjnym aspektem jest zmiana 

perspektywy, którą można podsumować przejściem od obowiązkowego znalezienia pracy do 

ukierunkowania w znalezieniu pracy. Oznacza to, że zatrudnia się nie w sposób mechaniczny, ale          

w wyniku procesu, w który zaangażowane są różne podmioty, oprócz niepełnosprawnych 

pracowników i przedstawicieli organizacji.   

 

POLSKA 

Istnieje wiele aktów prawnych dotyczących integracji społecznej i zatrudniania osób                                   

z niepełnosprawnościami w Polsce:  

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób z niepełnosprawnych.Dz.U.97.123.776 z późn.zm.  

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

 Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328)  

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia 

zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U Nr 187, poz. 1940)  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.                

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r.             

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie 

rehabilitacyjnym (Dz. U. Nr 100, poz. 927)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów 

wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, 

poz.1020 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz 

szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania 

(DzU nr 13, poz. 114 z późn. zm.)  

 

RUMUNIA 

Artykuł 50 Konstytucji Rumunii mówi: ,,Osoby z niepełnosprawnościami korzystają ze szczególnej 

opieki. Państwo zapewnia realizację ogólnokrajowej  polityki równości szans, zapobiegania                      

i leczenia niepełnosprawności, mającej na celu efektywny udział osób z niepełnosprawnościami w 

życiu społecznym, szanując prawa i obowiązki przysługujące rodzicom i opiekunom”. System 

specjalnej ochrony osób z niepełnosprawnościami reguluje podstawowe akty prawne – ustawy, 

rozporządzenia, dekrety rządowe oraz akty wtórne, które określają przepisy metodologiczne.  

Ustawa nr 448/2006 w sprawie ochrony i promowania praw osób z niepełnosprawnościami 
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gwarantuje osobom niepełnosprawnym prawa do zatrudnienia i korzystania z zasadnych 

przystosowań w miejscu pracy, poradnictwa zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, jeśli jest 

to konieczne.  

Chociaż prawo jest dostosowane do wymogów międzynarodowych, jego wdrażanie w praktyce jest 

niewystarczające, wsparcie trudno dostępne, a dyskryminacja wszechobecna. Na przykład osoby            

z niepełnosprawnością intelektualną mają mniejsze szanse na zatrudnienie – stanowią zaledwie 2,5% 

zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami w Rumunii, chociaż tworzą 16% całkowitej liczby. 

Zmagają się oni z trudnościami związanymi z dostępem do rynku pracy wynikającymi z jednej strony z 

braku szkoleń i ograniczonych możliwości szkoleniowych, a z drugiej strony z powodu uprzedzeń 

pracodawców. Stwierdzono, że pracodawcy nie chcą dostosowywać warunków pracy do potrzeb 

poszczególnych osób, ponieważ nie rozumieją, w jaki sposób może to przynieść korzyści wszystkim 

zaangażowanym stronom. Co więcej, pracodawcy obawiają się i są sceptyczni w stosunku do 

zatrudniania takich osób. Dodatkowo  ignorują kwestię tego, w jaki sposób można zaoferować im 

wsparcie.    

Inne trudności napotykane przez osoby z niepełnosprawnościami to: brak elastycznych godzin pracy                  

i wsparcia tam, gdzie jest konieczne; brak dostosowania środowiska pracy, w tym fizycznej 

dostępności; słaba infrastruktura, która utrudnia drogę do pracy i powrót z niej; oraz piętno społeczne 

i dyskryminacja.  

To wszystko prowadzi do tego, że osoby z niepełnosprawnościami mają trudności ze znalezieniem lub 

utrzymaniem pracy, a czasami prowadzi do tego, że rezygnują z pracy i szukają kolejnej. Jednocześnie 

włączenie osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy i ich integracja społeczna w miejscu pracy 

pozostaje słabo zbadanym tematem.  

 

4.2 Krajowe strategie, techniki, metody lub inicjatywy ułatwiające integrację osób z 

niepełnosprawnościami na rynku pracy 

 

 

CYPR  

Zgodnie z ramami prawnymi, po ocenie przeprowadzonej przez specjalną komisję multidyscyplinarną, 

aby osoba została uznana za niepełnosprawną, powinna mieć stwierdzone 

upośledzenie/niepełnosprawność, która powoduje trwałe lub nieokreślone ograniczenia fizyczne lub 

psychiczne, co zmniejsza/wyklucza możliwość znalezienia i utrzymania przez nią odpowiedniej pracy. 

Zgodnie z tym, główne przepisy tej ogólnej ustawy ramowej w odniesieniu do zdolności zatrudnienia 

osób z niepełnosprawnościami to:   

a. posiadanie wymaganych kwalifikacji do objęcia stanowiska 

b. zdanie egzaminów pisemnych i/lub ustnych wymaganych na dane stanowisko  

c. uznanie przez właściwy organ powołujący możliwości wykonywania obowiązków na objętym 

stanowisku. Organ ten jest zobowiązany w tym celu uwzględnić sprawozdanie specjalnej komisji 

multidyscyplinarnej. 

Na  podstawie tych przepisów specjalna komisja multidyscyplinarna ocenia niepełnosprawność                      

i możliwość kandydatów do wykonywania powierzonych zadań, sporządzając specjalne listy 

niepełnosprawnych kandydatów, z których 10% zostanie umieszczonych na wolnych miejscach pracy. 

Dlatego ich zatrudnienie na stanowiskach musi odpowiadać nie tylko organizacji, ale także osobom 

zatrudnianym. Z tego powodu pod uwagę brane są warunki pracy, dostępność sprzętu 

technologicznego oraz placówki, w których kandydaci zdają egzaminy pisemne i/lub ustne. W związku 

z tym Departament we współpracy z organami powołującymi koordynuje i ocenia wykonanie ustawy.  

W pierwszym kwartale każdego roku organ powołujący przesyła do Departamentu sprawozdanie ze 
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szczegółowymi danymi na temat osób z niepełnosprawnościami, które zostały zatrudnione w 

poprzednim roku tak, aby poinformowana została Rada Ministrów, Izba Reprezentantów oraz Cyprus 

Confederation of Disabled Organizations. Jak wspominano powyżej, osoby z niepełnosprawnościami 

mogą być wyznaczane na wiele stanowisk w sektorze publicznym (na stałe, na godziny, okresowo),                 

z wyjątkiem stanowisk call center lub pracy, której wykonywanie wymaga sprawności fizycznej lub 

psychicznej takiej jak, wojsko, Gwardia Narodowa, Policja, Straż Pożarna lub Więzienna itp. Dlatego, 

by móc dostać stanowisko, należy ocenić je według trzech podstawowych kryteriów:    

a. należy posiadać wymagane kwalifikacje  

b. należy zdać wszelkie egzaminy pisane i/lub ustne wymagane na to stanowisko  

c. należy zostać uznanymi za odpowiednich na dane stanowisko  

 

                     GRECJA  

Interwencje państwa w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami zaczęły się kształtować 

dopiero w ciągu ostatnich 40 lat. W 1979 r. Ustawa 963, w 1986 r. Ustawa 1648 oraz w 1998 r. 

Ustawa 2643.  

Wraz z ostatnią zmianą Konstytucji (art. 21 ust. 5) odniesiono się do praw osób                                          

z niepełnosprawnościami   w sprawie zapewnienia równości szans, a w 2004 r. do prawa greckiego 

została włączona dyrektywa wspólnotowa 78/2000 w sprawie zwalczania dyskryminacji, w której 

istnieje wyraźne odniesienie do podejmowania działań w celu wyeliminowania dyskryminacji osób z 

niepełnosprawnościami.  

Zauważamy jednak, że wszelkie legislacyjne interwencje państwa, związane z zatrudnianiem osób z 

niepełnosprawnościami, są objęte środkami ochrony socjalnej dla innych grup społecznych, co 

skutkuje rozpowszechnianiem pozytywnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

 

WŁOCHY 

Ukierunkowanie w znalezieniu miejsca pracy to strategia, zbiór narzędzi, które pozwalają osobom 

niepełnosprawnym znaleźć odpowiednią dla nich pracę poprzez analizę dostępnych miejsc pracy oraz 

ocenę ich umiejętności. Głównym celem jest  sprawienie, że pracownik i organizacja będą zadowoleni 

ze współpracy.  

Ustawodawstwo przewiduje, że metoda ta powinna być zarządzana przez zarządców prowincji, ale         

w tym przypadku z tej możliwości mogą korzystać organizacje bezpłatnie w calu szerzenia integracji      

w miejscu pracy. 

 

 

POLSKA 

Metody/inicjatywy sprzyjające i integrujące osoby z niepełnosprawnościami na rynku lub w 

środowisku pracy:  

Staże: Osoby z niepełnosprawnościami, które są bezrobotne lub poszukują pracy, mogą odbyć staż 

finansowany przez PFRON (lub inne fundusze, np. Fundusz Pracy). Staż może trwać od 3 do 12 

miesięcy. Czas trwania stażu uzależniony jest od oferty pracodawcy, wieku oraz statusu rejestracji w 

urzędzie pracy. Wysokości stypendium wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych. Osoba odbywająca staż 

nie traci status osoby bezrobotnej ani poszukującej pracy. Staż odbywa się według programu 

ustalonego przez pracodawcę i jest realizowany w miejscu pracy. Stażyści ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują do 7 godzin dziennie i do 35 godzin 

tygodniowo – w pełnym wymiarze czasu pracy. Wyjątkiem jest praca zmianowa lub gdy lekarz 

medycyny pracy zezwala osobie niepełnosprawnej na przepracowanie większej liczby godzin.  

Szkolenia: Szkolenia dają osobom niepełnosprawnym możliwość zdobycia lub poprawienia kwalifikacji 

zawodowych, co zwiększa ich szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy. Szkolenia są finansowane                

i organizowane przez wojewódzkie (powiatowe) urzędy pracy. Aby wziąć udział w szkoleniu należy 
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spełniać następujące warunki: osoba niepełnosprawna musi być zarejestrowana w urzędzie pracy, 

utraciła zdolność do wykonywania poprzedniego zawodu, nie dysponuje wystarczającymi 

kwalifikacjami zawodowymi, musi zmienić albo polepszyć kwalifikacje lub gdy osoba ta nie może 

aktywnie szukać pracy.  

Doradztwo zawodowe: oznacza działania mające na celu pomoc we właściwym wyborze zawodu lub 

stanowiska pracy. Doradca zawodowy ułatwia ocenę własnych możliwości, predyspozycji oraz lepsze 

zrozumienie funkcjonowania w środowisku zawodowym. Poradnictwo zawodowe może przybrać 

formę wsparcia indywidualnego (indywidualne spotkania z osobą, która rozeznaje swoją ścieżkę 

kariery) lub grupowego (spotkania grupowe). 

Służby zatrudnienia: instytucje państwowe, których zadaniem jest świadczenie usług w zakresie 

zatrudniania, są zlokalizowane w każdym powiecie. Rolą urzędów pracy jest udzielanie ogólnego 

wsparcia, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowanie profesjonalnych 

dokumentów aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny), a także wsparcie ze strony doradcy 

zawodowego, który pomoże ocenić predyspozycje i znaleźć mocne strony osoby. Usługi pośrednictwa 

pracy dla osób z niepełnosprawnościami świadczą również agencje zatrudnienia.  

Organizują rekrutację pracowników dla konkretnych pracodawców, tworzą portale z ofertami pracy. 

Agencje pracy pobierają prowizję za swoje usługi.  

 

RUMUNIA 

Osoby z niepełnosprawnościami, jako grupa zagrożona, stojąca w obliczu wyzwań związanych                       

z integracją lub utrzymaniem na rynku pracy, korzystają ze środków finansowanych w ramach Ustawy 

o budżecie na ubezpieczenie od bezrobocia na 2000 r. oraz z europejskich funduszy strukturalnych               

i inwestycyjnych (EFSI). Do korzyści związanych z ustawą należą:  

 zwolnienie z podatku od wynagrodzeń dla osób z ciężką i zaawansowaną niepełnosprawnością; 

 dla osób pracujących w domu, w niektórych przypadkach uznawane są dotacje państwowe na 

transport materiałów wykorzystywanych w działalności oraz dostawę gotowych produktów; 

 dodatkowy coroczny urlop w wymiarze co najmniej 3 dni; 

 świadczenia finansowe dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, w tym: 

specjalne świadczenia z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, które niedawno ukończyły 

szkołę lub są bezrobotne. Przykładowo pracodawca otrzymałby z budżetu państwa jedną płacę 

minimalną za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, która niedawno ukończyła dwie pierwsze 

klasy liceum; 1.2 płacy minimalnej dla absolwentów szkoły średniej oraz 1.5 płacy minimalnej dla 

osób, które niedawno ukończyły szkołę wyższą; w okresie styczeń-sierpień 2020 r. zgłoszono, że takie 

świadczenia przyznano w 57 przypadkach. Ponadto każdy pracodawca oferujący osobom 

niepełnosprawnym umowy na czas nieokreślony otrzymuje przez 12 miesięcy świadczenia w 

wysokości 2250 RON miesięcznie. 

Jednak istniejące środki zachęcające mają niewielką wartość i są przyznawane przez ograniczony czas, 

co w niewielkim stopniu wpływa na rozwiązywanie trudności, jakie napotykają ludzie w integracji na 

rynku pracy.  

 

4.3 Specjalna strategia dotycząca integracji i wspierania pracowników 

niepełnosprawnych  

 

CYPR 

W zależności od wyników realizacji Ustawy, w przyszłości możliwe będzie rozpoczęcie dialogu               

z partnerami społecznymi na temat wdrażania Ustawy w sektorze prywatnym. Aby ubiegać się o 

pracę, osoba musi zgłosić swoją niepełnosprawność we wniosku o pracę lub na zarejestrowanych 
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listach rekrutacyjnych, składając odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. W związku z tym, po 

zatrudnieniu, niepełnosprawni kandydaci mają zgodnie z ustawą dwa podstawowe prawa: (a) do 

otrzymania specjalnego pomocniczego sprzętu, który może przydać im się do wykonywania 

obowiązków na stanowisku; (b) zastać zatrudnionym przez przełożonego na miejscu, które służy 

zarówno potrzebom pracy, jak i  specjalnym wymaganiom wynikającym z rodzaju i stanu 

niepełnosprawności.  

Inną strategią realizowaną przez Centrum Produktywności we współpracy z Ministerstwem Pracy, 

Opieki Społecznej i Ubezpieczenia Społecznego oraz Departamentem Integracji Społecznej Osób z 

niepełnosprawnościami jest opracowanie Profilu Zawodowego (narzędzie koncentrujące się na 

osobie) osoby z niepełnosprawnościami. Zgodnie z tym, niepełnosprawny kandydat decyduje, jakie 

informacje przekazać pracodawcy przy wyborze odpowiedniego i upragnionego miejsca pracy,                     

w odniesieniu do wymaganych obowiązków.   

Dopasowanie pracy jest istotne, ponieważ odzwierciedla potrzeby pracownika i pracodawcy oraz 

zapewnia realistyczną wiedzę w zakresie posiadanych umiejętności i talentów. Odpowiedzialne 

władze, przed przystąpieniem do poszukiwania pracy, biorą pod uwagę potrzeby pracodawcy                

i pracownika, zaprojektowanie kreatywnego i elastycznego miejsca pracy, a także zapewnienie 

odpowiedniego przeszkolenia osób głównie w początkowym etapie. Po potwierdzeniu zatrudnienia 

danej osoby organizacja musi zapewnić i utrzymać:  

 Szkolenie z zakresu obowiązków i umiejętności społecznych  

 Regularne informacje zwrotne  

 Kontrolę  

 Regularną komunikację  

 Doradztwo  

Celem tego planu jest zaoferowanie jak najlepszego połączenia umiejętności/talentów i potrzeb 

wsparcia pracownika w odniesieniu do wymagań pracodawcy/stanowiska pracy.  

 

GRECJA 

Integracja i awans pracowników niepełnosprawnych w Grecji to temat, który niestety jest bardzo 

zaniedbywany. Inicjatywy zmierzające w tym kierunku są prawie zawsze prywatne, w ramach 

programów ,,społecznej odpowiedzialności biznesu”, które są krótkotrwałe i zwykle 

niedofinansowane.  

Jeden taki przykład pochodzi od firmy Mytilintos. Mytilineos w 2020 roku we współpracy                       

z przedsiębiorstwem społecznym “knowl” zaprojektował program o nazwie “melonabilities”, trwający 

6 miesięcy, mający na celu zapewnienie spersonalizowanego rozwoju umiejętności zawodowych 

osobom niepełnosprawnym (mobilność, wzrok i słuch), przy braku ponoszenia kosztów przez 

beneficjentów. Celem jest ukierunkowane przygotowanie niepełnosprawnych uczestników do udanej 

integracji na rynku pracy, zdobycia dodatkowych umiejętności i zrozumienia pomocnych warunków, a 

także kultywowanie mentalności (kandydatów, pracodawców, organizacji/doradców HR), aby pomóc 

w opracowaniu zrównoważonego modelu zatrudnialności. Ta inicjatywa Mytilineos jest częścią 

naszego wsparcia dla globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 na rzecz eliminacji ubóstwa, 

godnej pracy, wzrostu gospodarczego i  zmniejszenia nierówności.  

 

WŁOCHY 

Prawo ma na celu zapewnienie pracownikom zajęcia odpowiedniego stanowiska, poprzez analizę 

pracy i cech kandydata oraz obecność wsparcia przy rozwiązywaniu problemów, jakie mogą się 

pojawić w pracy. Pomimo wskazanych możliwości, nadal istnieją ograniczenia. Po pierwsze, nawet 

ukierunkowaniu w znalezieniu miejsca pracy, wprowadzenie prawa pozostaje ważnym, jeśli nie 

najważniejszym sposobem, w jaki pracownicy mogą dostać się do organizacji. Po drugie, pozostaje 

ograniczenie związane z dostępnymi zasobami ekonomicznymi: w zależności od liczby osób, które 
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mają być zatrudnione, na każdego pracownika przydzielany jest limit, który określa również 

świadczone mu usługi. Ponadto możliwość realizacji interwencji monitorujących, zwłaszcza przez długi 

okres, jest szczególnie istotna, co utrudnia uzyskanie informacji zwrotnej na temat osiągniętych 

wyników. Oprócz tego, przepisy określają narzędzia i definiują służby publiczne odpowiedzialne za ich 

dostarczanie, ale nie określają konkretnie sposobów ich wdrażania. Dlatego każdy region niezależnie 

zarządza całym przebiegiem z pomocą różnych władz lokalnych, tworząc dysproporcje między różnymi 

terytoriami.  

 

POLSKA 

 Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030. Głównym celem Strategii dla Osób 

Niepełnosprawnych jest włączenie tej grupy w życie społeczne i zawodowe na równi z innymi ludźmi. 

Strategia została zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  (SOD), która przedstawia 

model rozwoju zrównoważonego społecznie z udziałem wszystkich grup społecznych. Ważnym celem 

jest również wdrożenie postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą 

Polska ratyfikowała 25 października 2012 roku. Konwencja ta przewiduje zmianę w podejściu do osób 

z niepełnosprawnościami z modelu medycznego, zgodnie z którym osoby z niepełnosprawnościami są 

postrzegane przez pryzmat pewnych ograniczeń fizycznych czy psychicznych do modelu opartego na 

prawach człowieka, zgodnie z którym osobom niepełnosprawnym należy zagwarantować wszelkie 

prawa, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie w taki sam sposób, jak inni obywatele.   

Pierwsze prace nad dokumentem rozpoczęto pod koniec 2016 roku. Dynamiczny rozwój gospodarczy 

Polski, w szczególności rozwój nowych technologii, informatyzacji, inwestycji i innowacji w sektorze 

produkcji i usług, w połączeniu z inwestycjami w kapitał ludzki, stwarza warunki na skuteczne 

włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe na niespotykaną dotąd skalę.  

 

RUMUNIA 

Zważywszy na to, że konieczne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia do niepełnosprawności, tak 

aby potrzeby osób z niepełnosprawnościami znalazły odpowiednie odzwierciedlenie we wszystkich 

krajowych politykach i programach rozwojowych, zwłaszcza dotyczących: warunków mieszkaniowych 

i transportu, właściwego dostępu do fizycznego i informacyjnego środowiska, edukacji, poradnictwa, 

szkolenia zawodowego i reintegracji, The National Strategy on the social protection, integration and 

inclusion of the people with disabilities for the period 2006 – 2013  (Narodowa Strategia Ochrony 

Socjalnej, Integracji i Włączania Osób z niepełnosprawnościami na lata 2006-2013) została 

opracowana w taki sposób, aby koncentrować się na osobie niepełnosprawnej, która jest obywatelem 

mającym pełne prawa i  obowiązki, co stanowiło wówczas przełom w tej dziedzinie.  

Platformą wszystkich przyszłych działań była Narodowa Strategia Ochrony Socjalnej, Integracji  

i Włączenia Osób z niepełnosprawnościami na lata 2006-2013. Na lata 2014-2020 projekt Krajowej 

Strategii na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami „Polityka społeczna – od 

rehabilitacji jednostki do reformy społeczeństwa” został ostatecznie przyjęty w 2016 roku. Na lata 

2021-2027 Krajowa Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami planuje kontynuację              

i rozwój dotychczasowych strategii (2016-2020, 2006-2013).  

Celem Strategii było zapewnienie korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z ich praw i ich 

podstawowych swobód, w celu podniesienia jakości życia. Podstawową koncepcją Strategii jest 

wolność wyboru: osoba niepełnosprawna ma możliwość podejmowania decyzji dotyczących własnego 

życia, zarządzania dodatkowym budżetem osobistym oraz wyboru usług, których potrzebuje, a także 

dostawców takich usług, na podstawie indywidualnych umów serwisowych.   

Strategie zostały oparte na następujących fundamentalnych zasadach:  

1. poszanowanie praw i godności osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Powszechną 

Deklaracją Praw Człowieka. Dlatego społeczności muszą brać pod uwagę różnorodność swoich 

członków społeczeństwa i upewnić się, że osoby z niepełnosprawnościami, będące członkami 
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wspólnoty, mogą skutecznie korzystać ze wszystkich praw człowieka: obywatelskich, 

politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych; 

2. równe szanse dla osób z niepełnosprawnościami, zasada pojmowana jako proces, określona 

przez Standardowe Zasady Równych Szans dla Osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z 

którymi różne systemy społeczeństwa, takie jak usługi, działalności, informacja, komunikacja              

i dokumentacja jest dostępna dla każdego. Osoby z niepełnosprawnościami są członkami 

społeczeństwa, dlatego muszą otrzymywać wszelkie wsparcie, jakiego potrzebują w 

zwyczajnej edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia, opieki społecznej itp. Jako nieodłączna 

cześć procesu zapewnienia równych szans jest pomoc i szkolenie osób                                                  

z niepełnosprawnościami, aby ponosili pełną odpowiedzialność jako członkowie 

społeczeństwa;  

3. solidarność społeczna, zgodnie z którą społeczeństwo powinno uczestniczyć we wspieraniu 

osób, które nie są w stanie zaspokoić własnych potrzeb społecznych, w celu utrzymania             

i wzmocnienia solidarności. Wspólnota powinna brać czynny udział we wspieraniu praw osób 

z niepełnosprawnościami oraz tworzenia, rozwijania, różnicowania i świadczenia usług 

potrzebnych takim osobom. Usługi te powinny być wysokiej jakości oraz oparte na potrzebach 

osób z niepełnosprawnościami, powinny być połączone z kontekstem społecznym i nie 

powinny być postrzegane jako źródło segregacji.  

4. Zainteresowanie osobami niepełnosprawnymi, czyli podejmowanie wszelkich decyzji                  

i środków w interesie tych osób oraz brak podejścia opartego na litości i postrzeganiu osób z 

niepełnosprawnościami jako osoby bezradne;  

5. zintegrowane podejście, zgodnie z którym opieka społeczna, integracja i włączenie osób                         

z niepełnosprawnościami powinny być uwzględnione we wszystkich krajowych politykach                

w dziedzinie społecznej i edukacyjnej, zatrudniania, rozrywki, dostępu do informacji itp. 

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin są zróżnicowane i ważne jest, aby reakcja 

społeczności była przemyślana i uwzględniała osobę jako całość, jak i różne aspekty jej życia.  

6. współpraca, zgodnie z którą organizacje pozarządowe osób z niepełnosprawnościami, które 

reprezentują ich interesy lub prowadzą działalność w tej dziedzinie powinny być włączane                 

i konsultowane w procesie podejmowania decyzji w sprawach niepełnosprawności na 

wszystkich poziomach, a także w proces ochrony osób z niepełnosprawnościami.  

 

4.4 Jak firmy wspierają niepełnosprawnych pracowników?  

 

CYPR 

Dzięki badaniom terenowym przeprowadzonym w początkowej fazie projektu stwierdzono, że 

przedsiębiorstwa podejmują różnorodne działania wspierające, z poszanowaniem prawa krajowego. 

Na przykład:  

Mentorzy udzielający porad zawodowych osobom niepełnosprawnym w pracy oraz negocjujący  

z pracodawcami odpowiednie warunki zatrudnienia  

Wspieranie środowiska pracy (tj. sprzęt, narzędzia komunikacyjne, klawiatury, komputery, platformy    

i urządzenia online itp.)  

Szkolenia i poradnictwo w miejscu pracy (w tym regularne informacje zwrotne, działania 

uzupełniające i  konsultacje), a także materiały szkoleniowe i odpowiednie środowisko szkoleniowe.  

 

GRECJA 

Według badań z 2011 r. (Ntakou, Katsara, Kounoupas I Tabouri, 2011), zdecydowana większość firm 
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nie zatrudnia osób z niepełnosprawnościami i nie jest świadoma istnienia programów dopłacających 

do wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników. Można stwierdzić, że gdyby pracodawcy 

dysponowali informacją o istniejących programach, które mają na celu zatrudnianie osób                         

z niepełnosprawnościami i dopłacają część kosztów do ich wynagrodzeń, to możliwe, że bezrobocie 

wśród osób z niepełnosprawnościami byłoby niższe. Pojawia się jednak kolejny czynnik. 

Przedsiębiorstwa argumentowały, że nie korzystały z programów finansowych, zarówno z powodów 

ograniczonych środków, jak i dlatego, że nie mieli zgłoszeń od osób z niepełnosprawnościami. 

Wskazuje to, że motywacja samych wnioskodawców jest również ważnym czynnikiem w przejściu na 

rynek pracy. W tej kwestii warto zwrócić uwagę na znaczenie doradztwa w zakresie informowania                  

i motywowania osób z niepełnosprawnościami do ubiegania się o pracę. Ponadto z wypowiedzi 

pracodawców wynika, że są oni skłonni zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, jeśli istnieje 

satysfakcjonująca dopłata do wynagrodzenia oraz dostosowywać swoją infrastrukturę (podjazdy, 

miejsca parkingowe itp.) bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Pokazuje to, że kryterium 

rekrutacji osób z niepełnosprawnościami jest ekonomiczne i w mniejszym stopniu dotyczy 

dyskryminacji niepełnosprawności. Ponadto, pomimo tego, że pracownicy niepełnosprawni                     

w większości przypadków mogą być produktywni w swojej pracy, przyznają, że nie dostają wielu szans 

na pracę. Może to oznaczać, że pracodawcy są ostrożni i mają problem z tworzeniem ofert pracy dla 

osób z niepełnosprawnościami. Także z powodu dużego nakładu pracy nie mają czasu na 

zorganizowanie struktury pracy, która zapewnia odpowiednie miejsce dla pracowników 

niepełnosprawnych.    

Ponadto wydaje się, że oprócz motywacji finansowej, która jest bardzo ważna, najważniejszym 

czynnikiem w rekrutacji osób z niepełnosprawnościami jest wzmocnienie profilu społecznego firmy. 

Niewątpliwie klienci  przywiązują dużą uwagę do profilu społecznego firmy i zatrudniania osób                        

z niepełnosprawnościami na stanowiskach.  

Jeśli chodzi o pozycję pracownika niepełnosprawnego w środowisku pracy, wydaję się, że pracodawcy 

nie dostrzegali dysfunkcyjnych relacji między niepełnosprawnymi a ich kolegami, zarządzającymi czy 

nawet kierownictwem i klientami. Jest to potwierdzeniem na to, że żyjemy w kulturze akceptującej 

różnorodność w postrzeganiu pracowników pełnosprawnych, oraz że osoby z niepełnosprawnościami 

mogą być produktywne i dobrze współpracować ze swoimi kolegami. Uzupełnieniem tego jest 

stwierdzenie, że pracodawcy biorący udział w badaniu stwierdzili, że byli zadowoleni w stopniu 

dobrym lub bardzo dobrym z wyników osób z niepełnosprawnościami, co potwierdza wcześniejsze 

badania, że osoby z niepełnosprawnościami są konsekwentne, produktywne, nie opuszczają pracy                   

i nie mają wypadków w pracy. 

 

WŁOCHY 

Główne usługi, które można zaoferować firmom:  

 umowa: firma może podpisać umowę ze służbami publicznymi, aby zaplanować z nimi czas 

zatrudnienia i wspólnie decydować o krokach przydatnych dla ułatwienia rekrutacji 

kandydata, który spełnia potrzeby firmy; 

 wybór kandydata spośród osób znajdujących się na liście chronionych w celu określenia 

profilu najlepiej odpowiadającego potrzebom organizacji; 

 skauting firmy w celu oceny możliwych zadań, które mogą zostać przydzielone nowemu 

pracownikowi; 

 staż, czyli okres próby o zmiennym czasie trwania (od 60 do 90 dni), który nie wiąże się            

z żadnymi kosztami dla firmy i  pozwala na podgląd umiejętności pracownika bezpośrednio w 

branży;  

 wsparcie opiekuna, który może nadzorować drogę niepełnosprawnego pracownika oraz 

służyć radą i wsparciem dla organizacji. 
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POLSKA 

Firmy w Polsce mogą wpierać pracowników niepełnosprawnych na wiele sposobów. Mogą także 

ubiegać się o zwrot kosztów następujących form wsparcia: 

Przystosowanie miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami: dotacja przeznaczona jest na zwrot 

kosztów adaptacji pomieszczeń firmy – zgodną z potrzebami osoby z niepełnosprawnościami, m.in.                

w przypadku pracownika korzystającego z wózka inwalidzkiego – poszerzenie drzwi, dostosowanie 

toalety, stworzenie podjazdu itp.; zakup urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy; zakup 

oprogramowania do użytku przez osobę niepełnosprawną oraz innych urządzeń technologicznych 

pomagających tej osobie w wykonywaniu pracy; przeprowadzenie niezbędnych badań i wydanie 

zaświadczeń przez lekarza medycyny pracy;  

Zapewnienie wyposażenia stanowiska osoby z niepełnosprawnościami: zorganizowanie stanowiska 

pracy – zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym 

stanowisku; 

Zatrudnienie pracownika, który będzie pomagał i udzielał wskazówek pracownikowi 

niepełnosprawnemu podczas pracy;  

Prowadzenie lub organizowanie szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych: prowadzone są 

szkolenia i kursy mające na celu pomóc osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu nowych 

umiejętności lub polepszaniu ich kompetencji zawodowych cennych na rynku pracy oraz poprawieniu 

ich kompetencji socjalnych.  

 

RUMUNIA 

Obecnie w Rumuni jest 300 000 bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami. Ta zdumiewająca liczba 

reprezentuje ponad 50% osób z niepełnosprawnościami uznanych za zdolnych do pracy. Bardziej 

niepokojący jest fakt, że przyjęto prawo, które zapewnia osobom niepełnosprawnym prawo do pracy 

w niedyskryminującym środowisku. Prawo to, znane również jako Ustawa 448/2006, mówi, że 

wszystkie instytucje prywatne i publiczne, zatrudniające co najmniej 50 pracowników, muszą 

zapewniać4% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Jeśli nie zostanie to spełnione, pracodawcy 

są zobowiązani do wypłacenia rządowi 50% płacy minimalnej za każde z wyznaczonych stanowisk, 

które są wolne. Jednak do tej pory większość firm preferowała tę drugą opcję, która szkodzi integracji.  

Jednak Strategie Krajowe, które są wdrażane od 2006 roku, zachęciły firmy do zaangażowania               

i zaproponowały różne sposoby, wspierające  pracowników niepełnosprawnych poprzez:  

 Projektowanie i dostosowywanie miejsc pracy tak, aby były dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami;  

 Tworzenie i wspieranie kompleksów pomocniczych składających się z chronionych 

warsztatów lub oddziałów oraz domów;  

 Opracowanie na szczeblu krajowym nowych sposobów organizowania lukratywnej 

działalności dla osób z niepełnosprawnościami: przedsiębiorstwa społeczne, domy chronione;  

 Organizowanie rynku detalicznego produktów pracy;  

 Prowadzenie programów we współpracy lub partnerstwie z innymi podmiotami publicznymi, 

prywatnymi albo instytucjami kultu, mając na celu stworzenie możliwości rozwoju 

umiejętności osób z niepełnosprawnościami;  

 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do szkoleń i możliwości awansu  

w miejscu pracy;  

 Promowanie koncepcji, zgodnie z którą zatrudniona osoba niepełnosprawna jest wartością 

dodatnią dla społeczeństwa, a zwłaszcza zbiorowości, do której należy;  

 Tworzenie warunków i usług niezbędnych osobie niepełnosprawnej do wyboru formy 

szkolenia zawodowego lub rekonwersji oraz miejsca pracy, zgodnie z jej potencjałem 

funkcjonowania.  
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5. Programy i projekty na rzecz wsparcia i integracji osób z 
niepełnosprawnościami 

 

Poniższy rozdział przedstawia kompleksowy przegląd inicjatyw odpowiadających  potrzebom 

osób z niepełnosprawnościami. Szczególną uwagę zwrócono w nim na zwiększenie integracji                     

i wzmocnienie pozycji osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. 
 

5.1 Krajowe programy lub projekty zawierające wytyczne dla organizacji dotyczące 

integracji osób z niepełnosprawnościami  

 

CYPR 

Pracodawcy mają dostęp do programu oferującego dofinansowania organizacjom realizującym 

programy kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem programu jest 

aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im wsparcia i doradztwa 

mentora lub trenera pracy. W dalszej perspektywie program ma wspierać społeczną, gospodarczą         

i zawodową integrację osób z niepełnosprawnościami, którzy stanowią siłę roboczą na otwartym 

rynku pracy oraz należą do społeczeństwa. Każdy program zatrudnienia wspomaganego prowadzony 

przez daną organizację może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 13 500 euro rocznie. Podana 

kwota ma być wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem trenera pracy i jest 

przekazywana beneficjentowi, który spełnia poniższe warunki:  

 w ramach programu wsparciem trenera pracy objętych jest co najmniej pięć 

niepełnosprawnych osób;  

 każda organizacja może realizować więcej niż jeden program poświęcony zatrudnieniu 

wspomaganemu; 

 osoby biorące udział w programie muszą utrzymać płatne zatrudnienie na otwartym rynku 

pracy; 

 usługi zatrudnienia wspomaganego świadczone są przez profesjonalnie wyszkolonego 

trenera pracy. Są świadczone indywidualnie i odpowiadają potrzebom konkretnej osoby          

i potencjalnych pracodawców. Wsparcie może być udzielane do momentu, aż osoba objęta 

programem będzie w pełni zintegrowana w środowisku pracy i w społeczeństwie; 

 na stanowisko trenera pracy zatrudniona jest osoba posiadająca wszystkie niezbędne 

kwalifikacje, które pozwalają w pełni realizować powierzone jej zadania zgodnie z opisem 

stanowiska; 

 trener pracy jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.  

 instytucje i/lub organizacje kształcą zatrudnionego trenera pracy, jeśli uznają to za konieczne 

lub przydatne; 

Beneficjentami programu są certyfikowane organizacje pozarządowe, które świadczą usługi na rzecz 

osób z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną oraz aktywnie 

opracowują i wdrażają programy, w tym programy szkoleniowe dla swoich pracowników i/lub osób           

z niepełnosprawnościami. Każdy program może uzyskać dofinansowanie o maksymalnej wysokości 5 

000 euro, z wyjątkiem programów współfinansowanych z funduszy europejskich, których maksymalna 

kwota dofinansowania wynosi 10 000 euro. Dofinansowaniu podlega wynagrodzenie trenera oraz 

koszty przeznaczone na materiały szkoleniowe i stworzenie odpowiedniego środowiska 

szkoleniowego. Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności w 

kręgach profesjonalistów działających w danej dziedzinie.  

Ministerstwo Pracy przyznaje dotacje dla 24 programów wsparcia zatrudnienia dla osób                         
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z niepełnosprawnościami w skali całego kraju. Pomoc otrzymuje około 370 osób oraz ich 

opiekunowie, z czego większość jest dotknięta niepełnosprawnością umysłową i/lub psychiczną. 

Roczne dofinansowanie dla każdego programu wynosi od 11 500 do 15 900 euro. Wsparcie 

świadczone przez wyszkolonego trenera pracy zależy od indywidualnych potrzeb każdej osoby                       

i świadczone jest do momentu jej pełnej integracji w środowisku pracy. Do obowiązków trenerów 

pracy należy udzielanie poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym i prowadzenie rozmów 

z pracodawcami w celu zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia dla osób z 

niepełnosprawnościami. Trenerzy pracy współpracują z pracodawcą i innymi pracownikami nad 

tworzeniem sprzyjającego środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Do ich zadań należy 

również udzielanie rad i oferowanie innych form wsparcia, w tym szkoleń, które powinny być 

dostosowane do indywidualnych potrzeb i konkretnych wymagań związanych z danym stanowiskiem 

pracy.  

Osoby z niepełnosprawnościami zatrudniane są przez różne firmy sektora prywatnego, takie jak 

warsztaty samochodowe, place zabaw, księgarnie, zakłady fryzjerskie, baseny, drukarnie, zakłady 

papiernicze, biura kontroli, sklepy detaliczne. itp. Według Ministerstwa Pracy (2021) zatrudnianie 

osób z niepełnosprawnościami poprawia publiczny wizerunek firmy (społeczna odpowiedzialność 

biznesu), kultywuje pozytywną atmosferę wśród pracowników i buduje zaangażowanie klientów. 

 

GRECJA 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, który jest częścią instytucji o nazwie „Special 

Secretariat for Social and Solidarity Economy of the Ministry of Employment and Social Affairs”, 

podejmuje próby promowania integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. 

Zgodnie z przepisami ustawy 4430/2016 (dziennik urzędowy „Government Gazette” 205 A') 

„Ekonomia społeczna i solidarna oraz rozwój jej instytucji i inne przepisy”, istnieje możliwość 

tworzenia spółdzielni socjalnych. W zależności od realizowanego celu, dzieli się je na dwie kategorie: 

A. spółka typu joint venture dzieli się na następujące rodzaje: 

 Integracja grup zagrożonych, których celem jest włączenie grup ryzyka do życia 

gospodarczego i społecznego. W spółdzielniach socjalnych co najmniej 30% członków to 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

 Minimalna liczba pracowników  musi wynosić co najmniej 30% całkowitej liczby 

zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie. Włączenie grup specjalnych, które dążą do integracji 

osób należących do specjalnych grup ludności w życie społeczne i gospodarcze. Co najmniej 

50% członków i pracowników tych przedsiębiorstw musi należeć do wspomnianej grupy.  

B. Spółka typu joint venture. Spółdzielnie socjalne, które rozwijają działalność związaną ze 

zrównoważonym rozwojem i/lub świadczą „socjalne usługi użyteczności publicznej”.  

 

WŁOCHY 

Wraz z Dekretem Prezydenta Republiki z 4 października 2013 roku, Włochy przyjęły pierwszy dwuletni 

program działań na rzecz promocji praw i integracji osób z niepełnosprawnościami, który otworzył 

nowy scenariusz odniesienia politycznego i programowego w kwestii osób z niepełnosprawnościami. 

Po raz pierwszy niepełnosprawność zaprezentowano całościowo, ukazując szeroki wachlarz jej 

aspektów. Nie ograniczano się jedynie do kwestii związanych z dobrobytem i nie sprowadzono 

niepełnosprawności do problemów polityki socjalnej. Niepełnosprawność została zaprezentowana 

jako ważny obszar ochrony praw, który wpływa na politykę i administrację na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym. 

Program zawiera wskazówki (sposoby działania) dotyczące wielu obszarów, od kryteriów orzekania      

o niepełnosprawności, po kwestie związane ze zdrowiem, pracą, nauką i mobilnością. Bezpośrednio 

lub pośrednio mają wpływać one na jakość życia osób z niepełnosprawnościami. W programie 

zwrócono uwagę również na rozwój systemu statystycznego, monitorowanie realizacji polityki czy 
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współpracę międzynarodową. Program sam w sobie jest bardzo rzeczowy, przedstawia konkretne 

działania, wykaz instytucji wdrażających i pośredniczących, uwzględnia zrównoważony rozwój 

gospodarczy, ale jego rzeczywiste zastosowanie zależy od woli politycznej, organizacyjnej                            

i administracyjnej. Definicja wytycznych w zakresie pośrednictwa pracy, mająca na celu przywrócenie 

„ducha” ustawy 68/99, będzie stanowić krajowy instrument nadający nowy kierunek i nową 

koordynację usług pośrednictwa pracy. Według podstawowych zasad, instytucje tworzące sieć usług 

(agencje zatrudnienia, opieka społeczna, opieka socjalno-zdrowotna) postrzegane są jako pionier, a 

zachowanie społeczeństwa (partnerów społecznych, stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami i ich 

rodzin, spółdzielni socjalnych) wpływają na wybór planowanych interwencji. Ważną rolę przypisuje się 

psycho-bio-społecznej ocenie niepełnosprawności, która skupia się na mocnych stronach                             

i zdolnościach danej osoby, a nie jej ograniczeniach i niesprawności. Program zachęca do zatrudniania 

osoby odpowiedzialne za pośrednictwo pracy, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach. 

Program „Guidelines for the integration of disabled people in the company” powstał w 2001 roku jako 

efekt współpracy Fundacji ASPHI Onlus z Fundacją IBM Italia. Jego celem jest wspieranie 

przedsiębiorstw w poprawie integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, promocja 

postrzegania zatrudniania niepełnosprawnych jako otwarcie na nowe możliwości, a także zwiększenie 

dostępności produkowanych towarów i usług, aby mogły z nich korzystać również osoby o specjalnych 

potrzebach, a w szczególności osoby z niepełnosprawnościami. 

Od 2001 roku do chwili obecnej program rozwijał się i wzbogacał o cenne inicjatywy i działania 

różnych organizacji. 

Obecnie w skład grupy roboczej wchodzą miejska i regionalna administracja publiczna, duże organy 

publiczne, średnie i duże przedsiębiorstwa. 

Program docenia punkt widzenia „Design for all” (termin można dosłownie przetłumaczyć jako 

„stworzone dla wszystkich”), według którego produkty i usługi powinny być użyteczne dla wszystkich. 

Dzięki przewidywaniu oraz wcześniejszemu przygotowaniu metod i rozwiązań, które mogą 

wykorzystywać także osoby z niepełnosprawnościami i/lub pokrzywdzone przez los, konkretna usługa 

jest skierowana do większej grupy populacji, co w konsekwencji poszerza rynek docelowy. Wszystko 

to przekłada się nie tylko na wizerunkową, ale także ekonomiczną korzyść dla firm, rośnie bowiem 

grono potencjalnych użytkowników/klientów. 

Zasada „Design for all” obejmuje również projektowanie i wykorzystywanie aplikacji komputerowych 

oraz stron internetowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. W programie znajdują się 

wskazówki w postaci uporządkowanego zestawu działań i interwencji dla instytucji i przedsiębiorstw, 

które chcą: 

 przyczyniać się do rozwoju produktywności niepełnosprawnych współpracowników; 

 promować towary i usługi „stworzone dla wszystkich” w konkretnym sektorze, które są 

skierowane do osób z niepełnosprawnościami (społeczna odpowiedzialność biznesu). 

Podmiot/Firma przyjmuje cele programu w swoim „zwyczajnym zarządzaniu”, a każdej roli przypisuje 

konkretne zadania, traktując je jako elementy oceny jej efektywności. 

Taka instytucja w szczególności: 

 wyraża formalne zobowiązanie do przyjęcia wyżej wymienionych celów i wytycznych 

niezbędnych do ich realizacji oraz przekazuje je całej organizacji jako zobowiązanie 

kierownictwa i wyraz woli najwyższego kierownictwa; 

 wyznacza „kluczowego członka kierownictwa” odpowiedzialnego za realizację celów                   

i przestrzeganie wytycznych, który bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu. 

Osobą tą nie musi być kierownik ds. personelu. Pod pewnymi względami byłoby wręcz lepiej, gdyby 

był to inny pracownik, w ten sposób role i zadania nie zostaną przez pracowników pomylone. 

Określenie działań i inicjatyw, które mają być przeprowadzone, różni się w zależności od firmy, 

szczególnie pod względem jej rodzaju (przedsiębiorstwo prywatne, instytucja publiczna) i zależy od 

tego, czy jest to firma prywatna, organ publiczny, organizacja działająca lokalne itp. 
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POLSKA 

Program „ABSOLWENT” – celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób z 

niepełnosprawnościami posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole 

wyższej. To oferta współpracy skierowana do uczelni wyższych, organizacji pozarządowych lub 

utworzonych przez nie partnerstw, które będą pośredniczyć pomiędzy niepełnosprawnym 

absolwentem a potencjalnym pracodawcą oraz oferować obu stronom wsparcie finansowe. Program 

realizowany jest na terenie całego kraju od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą PFRON uchwały w 

sprawie zatwierdzenia programu. Trwać będzie do 31 grudnia 2023 roku. Budżet programu pochodzi 

ze środków będących w dyspozycji PFRON. 

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” – to rozwiązanie sprzyjające aktywnemu wsparciu uczestników 

warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób z niepełnosprawnościami przed rozpoczęciem 

procesu rehabilitacji za pomocą warsztatów terapii zajęciowej. Program realizowany jest na terenie 

całego kraju. Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu 

samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzone przez klub 

warsztaty terapii zajęciowej jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami poprzez 

prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Okres realizacji 

programu „Zajęcia klubowe w WTZ”: 1 lutego 2021 roku – 31 stycznia 2022 roku. 

Program „Aktywny samorząd” – celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 

barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w 

dostępie do edukacji: przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu                   

i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do 

tworzącego się społeczeństwa informacyjnego; umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji 

zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie; poprawa szans 

beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez 

podwyższanie kwalifikacji. Program jest realizowany od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą 

PFRON. Termin zakończenia realizacji programu zostanie określony przez Radę Nadzorczą PFRON. 

Program "Rehabilitacja 25 plus" – celem programu jest zebranie doświadczeń służących 

wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w 

zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Beneficjentami 

programu są niezatrudnione osoby z niepełnosprawnościami będące absolwentami. Program będzie 

realizowany do 31 grudnia 2021 roku na terenie całego kraju. Program jest realizowany od dnia 

podjęcia przez Radę Nadzorczą PFRON uchwały o zatwierdzenie programu.  

 

RUMUNIA 

Krajowa Agencja Zatrudnienia realizuje obecnie 13 projektów, których celem jest stymulowanie 

wzrostu zatrudnienia wśród grup zagrożonych. Projekty wspierane są ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS), których łączna wartość wynosi ponad 650 mln euro. 

21 podobnych projektów realizują prywatni fundatorzy. Jednym z nich jest ‘Employed, not living out of 

social benefits’ skierowany do osób z zespołem Downa, które doświadczają problemów na rynku 

pracy. Projekt ten finansowany jest przez ING Tech Romania. Jego realizacja rozpoczęła się w 2020 

roku i trwać ma przez 12 miesięcy. Celem projektu jest udzielenie wsparcia 120 osobom. Pomoc 

będzie polegać na przekazaniu wiedzy o tym, jak szukać pracy, w jaki sposób komunikować się z 

potencjalnymi pracodawcami, jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej, jak integrować się w 

środowisku pracy oraz nawiązywać kontakt z kolegami/koleżankami z pracy i kierownictwem. 

Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania, która ma pomóc zrozumieć 

pracodawcom, że osoby z zespołem Downa mogą być zatrudnione, jeśli środowisko pracy jest 

dostosowane do ich możliwości. Zostanie uruchomiona platforma internetowa, zawierająca przydatne 
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informacje dla beneficjentów, ich bliskich i pracodawców, a w 2021 roku ma zostać wydany pierwszy 

w Rumunii przewodnik dotyczący zatrudniania osób z zespołem Downa.  

 

5.2 Wytyczne do rozpoznawania specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami                 

w zakresie integracji na rynku pracy 

 

CYPR 

Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczenia Społecznego przygotowało formularz dla 

uczniów i absolwentów szkół średnich służący ocenie ich niepełnosprawności i zdolności do pracy. 

Jego głównym celem jest wsparcie zatrudnienia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. 

Formularz  wymaga zgody od opiekuna ucznia i nauczyciela odpowiedzialnego za niego, musi być 

wypełniony przez właściwego urzędnika ds. edukacji i podpisany przez dyrektora szkoły. Dane zawarte 

w formularzu dotyczą zakończonych szkoleń i zdobytego przez ucznia doświadczenia zawodowego. 

Wymagany jest szczegółowy opis zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Informacje te muszą 

być zgodne z wymaganiami stanowiska pracy, które niepełnosprawny uczeń zamierza objąć, a także 

przedstawiać odpowiednie dla niego środowisko pracy, zawierając informacje odnośnie sprzętu, 

narzędzi komunikacji, klawiatury itp.  Ponadto, osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać 

stanowisko pracy w oparciu o trzy główne kryteria. Na przykład, muszą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje, aby zostać uznane za odpowiedniego kandydata na dane stanowisko pracy, a na koniec 

przejść pisemny lub ustny test sprawdzający ich kompetencje. W zależności od wyników wdrażania 

ustawy,  w przyszłości możliwe  będzie rozpoczęcie współpracy z partnerami społecznymi, aby ustawa 

mogła obejmować także sektor prywatny. Chcąc ubiegać się o pracę, kandydat musi zawrzeć 

informację o swojej niepełnosprawności w podaniu lub na listach rekrutacyjnych, składając 

odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Następnie po zatrudnieniu na mocy ustawy osoby            

z niepełnosprawnościami otrzymują dwa podstawowe prawa:  

a. są wyposażeni w specjalny sprzęt pomocniczy, potrzebny do wykonywania obowiązków na 

danym stanowisku; 

b. ich stanowisko pracy jest umieszczone przez przełożonego tak, aby pozwalało wykonywać 

służbowe obowiązki i odpowiadało specjalnym potrzebom pracownika wynikającym z rodzaju 

i stopnia jego niepełnosprawności.  

 

GRECJA 

Aby założyć spółkę akcyjną, która zostanie objęta przepisami ustawy 4430/2016 i otrzyma osobowość 

prawną oraz stanie się spółką handlową, należy wpisać ją do Rejestru. Rejestr stanowi elektroniczną 

bazę danych prowadzoną przez Directorate's Registry Department, w którym rejestrowane są 

jednostki. Jest on niezwykle cenny, ponieważ zapewnia pełny obraz istniejących spółdzielni 

socjalnych.  

Ośrodki mieszkalno-rehabilitacyjne – zastąpią istniejące średnie i duże jednostki, które nie tylko nie 

wpływają na wysokiej jakości zindywidualizowaną opiekę wymaganą przez podopiecznych (dzieci, 

osoby z niepełnosprawnościami i starsze), ale także stanowią podłoże dla dalszej „instytucjonalizacji” 

doświadczanej przez beneficjentów podczas pobytu w ośrodkach tego typu. Alternatywne formy 

zakwaterowania w małych i łatwych do adaptacji budynkach kilkuosobowych, oferowanych na 

przykład przez ośrodki mieszkalno-rehabilitacyjne – od dziesięcioleci są uważane i oceniane jako 

najbardziej efektywna i skuteczna forma zakwaterowania. Jest ona bardziej skuteczna, ponieważ 

wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne podopiecznych, edukację i naukę umiejętności 

społecznych oraz rehabilitację psychospołeczną. Uważa się ją również za bardziej opłacalną ze 

względu na „korzyści skali”. Alternatywne formy zakwaterowania działają również w warunkach 

symulujących życie w społeczności, przygotowując podopiecznych do przyszłej integracji społecznej. 
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W całym kraju działa 40 schronisk wspierających, a greckie ministerstwo „the Ministry of Labour, 

Social Security and Social Solidarity” planuje utworzyć 70 nowych. 

 

WŁOCHY 

Według wcześniej wspomnianego programu, ważnym elementem jest przeprowadzenie spisu osób z 

niepełnosprawnościami w przedsiębiorstwie. Dzięki temu zbiera się informacje, na podstawie których 

można zdiagnozować specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy.  

Szanując prywatność pracowników, działy kadr i zarządzania zasobami ludzkimi uzyskają poniższe 

informacje: 

 dane osobowe osób z niepełnosprawnościami regularnie zatrudnianych zgodnie z ustawą 

68/99 (wiek, płeć, pochodzenie,, rodzaj niepełnosprawności itp.); 

 informacje o obowiązkach pełnionych w miejscu pracy; 

 historię zatrudnienia w obecnym miejscu pracy: pełnione funkcje, ewentualne awanse               

i podwyżki, staż pracy, stosunek wobec INPS itp. 

W ten sposób uzyskuje się rzeczywisty obraz przedsiębiorstwa oraz charakterystykę pracujących          

w nim osób z niepełnosprawnościami. 

Jest to dobry punkt do rozpoczęcia serii działań ukierunkowanych na rozwój produktywności osób z 

niepełnosprawnościami i poprawę „wydajności” przedsiębiorstwa. Aby rozwijać program, ważne jest 

okresowe sprawdzanie zawodowej integracji osób z niepełnosprawnościami. 

Narzędziem do przeprowadzenia wpisu jest „formularz/kwestionariusz”, dzięki któremu możliwe 

będzie zebranie informacji i zbadanie poziomu satysfakcji osób z niepełnosprawnościami odnoszącej 

się do różnych obszarów integracji zawodowej. Niektóre z tych obszarów dotyczą jedynie osób              

z niepełnosprawnościami (na przykład fizyczne środowisko pracy lub pomoce komputerowe), a inne 

związane są z ogólniejszymi aspektami (na przykład powierzone zadanie, autonomia w pracy, stosunki 

społeczne, formalne i nieformalne formy uznania, ścieżki kariery itp.) 

Każda pozycja w formularzu/kwestionariuszu odzwierciedla nie tylko zatrudnienie, ale także 

produktywność. Uzyskane informacje można więc przełożyć na wymiar ilościowy i ekonomiczny. 

Wypełnienie formularza/kwestionariusza może być zaproponowane zarówno niepełnosprawnym 

pracownikom jak również ich kierownikom/szefom, sprawdzając w ten sposób różnice w postrzeganiu 

miejsca pracy. Metodologia ta pozwala między innymi na: 

 zidentyfikowanie kluczowych problemów i znalezienie możliwości ich rozwiązania; 

 porównanie potrzeb i oczekiwań niepełnosprawnych z potrzebami i spostrzeżeniami 

kierownictwa; 

 sprawdzenie skuteczności podejmowanych inicjatyw; 

 sprawdzenie, czy organizacje chcą zrozumieć potrzeby ich pracowników. Analiza wyników 

badań pozwoli wypracować propozycje dalszych inicjatyw doskonalących, których rezultaty 

zostaną zweryfikowane i utrwalone w kolejnych badaniach. 

 

POLSKA 

Raport „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych” opracowany na zlecenie Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób z niepełnosprawnościami przez firmę Badania Społeczne Marzena Sochańska-

Kawiecka zawiera wskazówki dotyczące rozpoznawania potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 

różnych obszarach, w tym w obszarze pracy zawodowej. Celem badania było zdiagnozowanie potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami z punktu widzenia tych osób, a także dostarczenie rekomendacji w 

zakresie możliwego wsparcia przez PFRON osób z niepełnosprawnościami w zaspokajaniu ich potrzeb. 

Potrzeby związane z obszarem pracy zawodowej, wskazane przez 6% badanych okazały się 

szczególnie ważne w spontanicznych wypowiedziach osób chorujących psychicznie (11%). 

Wskazywano tu głównie na takie kwestie jak dostęp do jakiejkolwiek pracy, bez względu na jej rodzaj  

i dopasowanie do kwalifikacji, a także warunki pracy dostosowane do możliwości osoby                          
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z niepełnosprawnościami – głównie brak stresu, częstsze przerwy, wyrozumiałość dla okresowych 

niedyspozycji. 19% osób z niepełnosprawnościami ma specyficzne potrzeby związane z pracą 

zawodową. Najczęściej obejmują one dostosowanie stanowiska/miejsca pracy do indywidualnych 

potrzeb lub zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Fizyczne adaptacje częściej potrzebne są 

osobom z dysfunkcjami ruchu i wzroku, natomiast potrzeba zapewnienia dobrych warunków 

psychicznych jest częściej wymieniana przez osoby chore psychicznie i ich opiekunów. Z kolei dla osób 

z niepełnosprawnością słuchową ważna jest pomoc w znalezieniu pracy i wsparcie w miejscu pracy 

(np. tłumacz migowy).  

 

RUMUNIA 

Realizowane w tym kraju programy przynoszą na ten moment ograniczone efekty. Wskaźniki 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami są niskie, a ostatnie badanie wykazało, że tylko 26% 

rodziców niepełnosprawnej młodzieży i osób młodych wiedziało o profesjonalnych usługach wsparcia 

oferowanych przez urzędy pracy, z czego jedynie 10% osób znalazło zatrudnienie. 

Ustawa nr 145/2020 oraz ustawa nr 193/2020 zmieniające ustawę nr 448/2006 były próbą zaradzenia 

niektórym trudnościom. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymały możliwość wyboru i na własne 

życzenie mogą zdecydować się na korzystanie z bezpłatnego transportu publicznego lub 

otrzymywanie zwrotu kosztów paliwa do pojazdów osobistych lub służbowych (zgodnie z ustalonymi 

warunkami). Ustawa 145/2020 w bardziej przejrzysty sposób prezentuje obowiązki pracodawców, 

takie jak dostosowanie zadań pracowników do ich umiejętności oraz oferowanie elastycznych godzin 

pracy, gdy zachodzi taka potrzeba. Przedsiębiorstwa, które nie podejmą takich działań, będą narażone 

na znacznie wyższe grzywny niż dotychczas, sięgające nawet 25 000 lejów rumuńskich (około 5 130 

euro). Chociaż intencje ustawodawcy są jasne, można mieć pewne obawy, jak zostaną odebrane. 

Pracodawcy              w Rumunii już wcześniej niechętnie zatrudniali osoby z niepełnosprawnościami,          

a ryzyko nałożenia na nich tak wysokich kar może przyczynić się do wzrostu niechęci. 

 

6. CECHY WSPÓLNE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 
 

Podsumowanie wyników badania oraz najważniejszych punktów głównych. Rozdział ten 

został opracowany na podstawie informacji zebranych w poprzednich rozdziałach, dlatego 

jest uzupełnieniem badań źródeł wtórnych. 
 

6.1 Cechy wspólne 

 

● Osoby z niepełnosprawnościami napotykają trudności w znalezieniu zatrudnienia, pomimo 

obowiązujących regulacji prawnych oraz prawa do pracy gwarantowanego przez Konstytucję 

każdego z państw uczestniczących w badaniu; 

● W przypadku większości państw brakuje danych o rodzaju niepełnosprawności, co utrudnia 

podjęcie działań w celu rozwiązania tego problemu; 

● Osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności mieszkańcy  Cypru, Grecji, Rumunii i Polski, 

są zagrożone ubóstwem; 

● Przyczyny odmowy zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych są podobne we wszystkich 

państwach uczestniczących w badaniu, a najczęstsze z nich to: uprzedzenia społeczne, 

niewystarczające informacje na temat wymaganych dokumentów, nieodpowiednie szkolenie 

zawodowe, coraz bardziej konkurencyjny rynek pracy, brak zintegrowanego centralnego 
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planowania ze strony państwa oraz brak infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

6.2 Podobieństwa i różnice 

 

● We wszystkich państwach biorących udział w badaniu, rząd oraz lokalne władze wdrażają 

strategie i projekty mające na celu poprawę zdolności do zatrudnienia osób                                          

z niepełnosprawnościami. Jednak jest to dość złożona kwestia, która wymaga dalszych 

działań, ze względu na wiele czynników, które przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu w tej 

dziedzinie, takich jak: edukacja, pomoc medyczna, mentalność, chęć tworzenia kultury 

inkluzywnej, motywacja finansowa, przedsiębiorczość społeczna, zaangażowanie 

obywatelskie, itd.;  

● Regulacje prawne we wszystkich państwach uczestniczących w projekcie, mające na celu 

zwalczanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy, weszły w życie 

całkiem niedawno temu i były spowodowane koniecznością dostosowania systemów 

krajowych do prawa międzynarodowego i unijnego.; 

● Wspólnym narzędziem zwiększającym szanse na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami 

we wszystkich państwach uczestniczących w projekcie jest przyznawanie dotacji, jednak 

metoda ta, np. w Rumunii, nie jest uznawana za wystarczająco zachęcającą. Ponadto wysoki 

poziom wsparcia finansowego oferowanego osobom niepełnosprawnym może zniechęcać je 

do kontynuowania określonej formy szkolenia /edukacji lub znalezienia pracy, jak ma to 

miejsce w Polsce.; 

● Jednym z ważnych czynników wpływających na niską zdolność do zatrudnienia wśród osób z 

niepełnosprawnościami jest brak odpowiedniego wykształcenia. Co prawda przygotowanie 

zawodowe jest realizowane we wszystkich państwach uczestniczących w projekcie, ale nie 

jest ono odpowiednio dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wymagań 

rynku pracy. Jeden z przydatnych dokumentów wdrożonych na Cyprze - list referencyjny - 

może być z powodzeniem stosowany w innych krajach do oceny zdolności do pracy, 

umiejętności             i kompetencji. 

● Pomimo pewnej poprawy, mentalność w większości państw uczestniczących w badaniu 

odgrywa kluczową rolę w sposobie postrzegania osób z niepełnosprawnościami przez 

pracodawców i współpracowników w miejscu pracy. Niektórzy mogą uważać osoby z 

niepełnosprawnościami za niewystarczająco przygotowane lub niezdolne do wykonywania 

różnych zadań, a sytuacja osób z niepełnosprawnościami umysłowo jest jeszcze gorsza. 

Stygmatyzacja jest wciąż obecna, mimo że we wszystkich krajach uczestniczących w badaniu 

podjęto wysiłki na rzecz stworzenia społeczeństwa inkluzywnego, co pokazaliśmy w  

badaniach. 

● We wszystkich państwach uczestniczących w projekcie istnieje wymóg zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami w sektorze publicznym. Ponadto, spółdzielnie socjalne                              

i zaangażowanie różnych stowarzyszeń przyczyniły się do poprawy sytuacji. 

● We państwach projektowych istnieją również odpowiednie regulacje prawne. Odnotowano 

kilka skutecznych strategii, wśród których możemy wymienić: profilowanie zawodowe na 

Cyprze, ukierunkowane zatrudnienie we Włoszech, różnorodne inicjatywy w Polsce (staże, 

szkolenia, urzędy pracy, z których wszystkie są zarządzane i finansowane przez państwo).; 

● Pomimo obowiązujących regulacji prawnych, ich wdrażanie jest niewystarczające, jak ma to 

miejsce w Rumunii, co w konsekwencji prowadzi do braku lub niewielkich rezultatów; 

● We wszystkich państwach uczestniczących w badaniu korzyści finansowe są przewidziane         

i gwarantowane przez prawo, choć nie wszystkie firmy są świadome tych środków zachęty 
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(badania we Włoszech zwróciły uwagę na ten aspekt), podczas gdy w Rumunii istniejące 

środki zachęcające pracodawców mają niewielką wartość i są przyznawane na krótki okres, co 

tylko w nieznacznym stopniu wpływa na rozwiązywanie trudności, jakie mają osoby z 

niepełnosprawnościami z wejściem na rynek pracy. 

WNIOSKI 
 

● W większości krajów uczestniczących w badaniu istnieją programy, które ułatwiają uzyskanie 

wsparcia finansowego i dotacji dla pracodawców i instytucji pozarządowych oferujących 

usługi lub opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.; 

● Systemy takie jak Spółdzielnia Socjalna czy Domy Pomocy Społecznej pomagają w poprawie 

integracji zawodowej osób z niepełnosprawnością; 

● Większość programów ma pozytywny wpływ na umiejętności uczenia się i kształcenia, 

ponieważ obejmują one kierunki działania w wielu dziedzinach, które bezpośrednio wpływają 

na jakość życia; 

● Gdybyśmy jednak przyjrzeli się realiom niektórych krajów, moglibyśmy łatwo dojść do 

wniosku, że wpływ wszystkich tych programów pozostaje na razie ograniczony.    
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