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1. Wprowadzenie 
 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania pn. „Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

jako beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym”, które zostało 

przeprowadzone w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr 

pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” realizowanego przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Celem badania było uzyskanie pogłębionego, wielowymiarowego obrazu 

beneficjenta podmiotu ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym z terenu 

województwa śląskiego.  
 

Badanie przeprowadzone zostało przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz 

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia. Raport końcowy, który 

został sporządzony przez Wykonawcę, został rozszerzony przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego. 

 

1.1. Ekonomia społeczna oraz podmioty ekonomii społecznej 

o charakterze integracyjnym 

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność 

ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy oraz świadczeniu usług 

społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego).
1
 

Podmioty ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym, to podmioty nastawione na 

reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ich rola 

sprowadza się do przygotowania swoich podopiecznych do świadczenia pracy. Wyróżnić 

można 4 typy PES o charakterze integracyjnym: kluby integracji społecznej, centra integracji 

społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz zakłady aktywności zawodowej. 

Kluby integracji społecznej (KIS) to jednostki, których celem jest udzielanie pomocy 

osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról 

społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. 

Kluby działają na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach 

życiowych
2
. Działalność KIS reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). 

Centra integracji społecznej (CIS) są jednostkami realizującymi reintegrację 

zawodową i społeczną poprzez usługi skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Centra kształtują umiejętności pozwalające na pełnienie ról społecznych oraz 

                                                           
1
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, wersja z 30 kwietnia 2014 r., s. 23. 

2
 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/435452 (dostęp dn. 18.07.2014 r.) 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/435452
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przyuczają do zawodu. Działalność prowadzona przez centra integracji społecznej nie stanowi 

działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3
. 

Działalność CIS reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: 

Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
4
, beneficjentami 

klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej mogą być: 

1) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

2) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego; 

3) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 

4) chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

5) bezrobotni, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 

pozostający bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy; 

6) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

7) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej; 

8) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają 

wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie 

własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się 

w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej 

uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 
 

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) to jednostki, które nie są samodzielnymi osobami 

prawnymi, ale stanowią wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki. Ich zadaniem 

jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Warsztaty mogą być 

organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty. Ustawodawca dopuszcza 

istnienie w warsztatach dochodu ze sprzedaży produktów i usług wykonanych podczas zajęć, 

ale zgodnie z przepisami działalność warsztatów ma charakter niezarobkowy
5
. Działalność 

WTZ oparta jest na przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721 z późn. zm.). 
 

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) to podmioty, które tworzone są przez gminę, 

powiat, fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem 

jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Nie stanowią samodzielnej 

formy prawnej, lecz są jednostkami wydzielonymi organizacyjnie i finansowo. Powstają 

                                                           
3
 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/602876 (dostęp dn. 18.07.2014 r.) 

4
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)  

5
 http://www.fres.org.pl/node/11 (dostęp dn. 18.07.2014 r.) 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/602876
http://www.fres.org.pl/node/11
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w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ze znacznym stopniem niepełnosprawności
6
. 

Są one rozwiązaniem prawnym wprowadzonym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
7
, beneficjentami zakładów aktywności zawodowej 

oraz warsztatów terapii zajęciowej mogą być osoby niepełnosprawne, których 

niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności; 

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych 

przepisów; 

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. 
 

Ponadto, w przypadku pracowników ZAZ w art. 29 ustawy precyzuje się, iż w podmiotach 

tych co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych muszą stanowić osoby niepełnosprawne, 

w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy spełniające następujące 

warunki: 

1) zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności; 

2) zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono 

autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, 

w stosunku, do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła 

stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji 

zawodowej w warunkach pracy chronionej. 
 

Uczestnicy WTZ oraz pracownicy ZAZ w orzeczeniach wydawanych przez powiatowe 

zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności muszą mieć wskazanie dotyczące terapii 

zajęciowej w WTZ lub podjęcia zatrudnienia w ZAZ. 

 

1.2. Struktura raportu 
 

W niniejszym raporcie uwzględniono:  

 opis metodologii badania, tj. opis sposobu, w jaki uzyskane zostały dane i informacje 

niezbędne do zrealizowania celów badania;  

 szczegółowy opis wyników badania uwzględniający wyniki analiz, które zostały 

przeprowadzone po zebraniu materiału badawczego, zawierający takie elementy jak: 

beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym – 

charakterystyka społeczno-zawodowa; oczekiwania i motywacje beneficjentów PES; 

oferta podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym oraz  ich działalność; 

przebieg, problemy, specyfika interakcji pracowników podmiotów ekonomii społecznej 

                                                           
6
 http://www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl/slowniczek (dostęp dn. 18.07.2014 r.) 

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

niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

http://www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl/slowniczek


7 
 

 
Projekt „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

o charakterze integracyjnym z beneficjentami; reintegracja społeczna i zawodowa 

beneficjentów PES oraz ich usamodzielnianie się; stopień satysfakcji i ocena zadowolenia 

beneficjentów  z uczestnictwa/pracy w podmiocie ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym, 

 syntetyczne podsumowanie wyników badania, 

 aneksy – scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych oraz indywidualnych 

wywiadów pogłębionych z kadrą zarządzającą PES oraz beneficjentami podmiotów 

ekonomii społecznej.  
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2. Streszczenie 
 

Cel i metodologia badania 

Celem badania było uzyskanie pogłębionego, wielowymiarowego obrazu beneficjentów 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym działających w województwie 

śląskim tj. klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, warsztatów terapii 

zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. Badanie miało charakter jakościowy, 

a w ramach jego realizacji przeprowadzono 48 indywidualnych wywiadów pogłębionych (16 

z kadrą zarządzającą PES oraz 32 z beneficjentami PES) i 4 zogniskowane wywiady grupowe 

z pracownikami podmiotów ekonomii społecznej. 
 

Charakterystyka społeczno-zawodowa beneficjentów PES o charakterze integracyjnym 

Z oferty podmiotów ekonomii społecznej korzystają osoby, które borykają się z różnego 

rodzaju problemami w życiu społecznym i zawodowym. Duże podobieństwa pomiędzy 

uczestnikami występują z jednej strony w podmiotach zatrudnienia socjalnego tj. CIS i KIS, 

a z drugiej w instytucjach rehabilitacji osób niepełnosprawnych tj. WTZ i ZAZ.  

Uczestnikami CIS i KIS są przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, ale również 

bezdomne, uzależnione od alkoholu i niepełnosprawne. W województwie śląskim występują 

kluby i centra specjalizujące się w kierowaniu wsparcia do określonych grup osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób niewidomych, przy czym są to raczej 

pojedyncze przypadki. Beneficjenci KIS i CIS są bardzo zróżnicowani pod kątem 

posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. 

Uczestnikami WTZ i ZAZ są osoby niepełnosprawne, w tym w szczególności osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną. Staż pracy beneficjentów zakładów jest bardzo 

zróżnicowany, w warsztatach terapii zajęciowej dominują osoby nieposiadające 

doświadczenia zawodowego. 

W opinii badanych wspólnymi cechami większości beneficjentów PES o charakterze 

integracyjnym są problemy w funkcjonowaniu społecznym, w tym w szczególności 

długotrwałe korzystanie z pomocy społecznej, a niekiedy także postawa 

roszczeniowa i wyuczona bezradność oraz brak nawyków koniecznych do świadczenia pracy 

zawodowej (punktualności, szacunku do pracy, troski o higienę osobistą). W przypadku osób 

niepełnosprawnych zaobserwować można bardzo silny wpływ rodziców na ich życie 

społeczne i zawodowe.  
 

Motywacje do uczestnictwa/pracy w PES oraz oczekiwania beneficjentów wobec PES  

Można wyróżnić dwie główne grupy motywacji beneficjentów do uczestnictwa/pracy w PES: 

dążenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych (kontakt z innymi ludźmi, 

przełamanie izolacji społecznej) oraz zaspokojenie potrzeby bycia przydatnym, nadania życiu 

większego sensu. W przypadku beneficjentów CIS oraz ZAZ istotną motywacją jest także 

otrzymywane wynagrodzenie. 
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Schematy działania i formy wsparcia udzielane w ramach PES o charakterze 

integracyjnym 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na wyróżnienie pewnych wspólnych schematów 

działania oraz form wsparcia oferowanych przez różne typy PES o charakterze 

integracyjnym. Podmioty te dążą do maksymalnego zindywidualizowania 

wsparcia i dostosowania jego form do potrzeb każdego z beneficjentów i równolegle 

prowadzą integrację społeczną i zawodową, a także rehabilitację zdrowotną (WTZ i ZAZ). 

Dla osiągnięcia swoich celów PES wykorzystują takie formy wsparcia jak warsztaty i zajęcia 

grupowe o różnej tematyce oraz wspólne wyjścia beneficjentów poza siedzibę instytucji. 

Najszerszy zakres form pomocy mających na celu aktywizację zawodową beneficjentów 

oferowany jest w CIS, natomiast najwęższy w WTZ. W przypadku uczestników zakładów 

formą reintegracji zawodowej jest świadczenie przez nich pracy w podmiocie, za którą 

otrzymują wynagrodzenie.  

Działania CIS oraz ZAZ są bardziej zestandaryzowane niż działania KIS i WTZ, co wynika 

z faktu, iż są one regulowane przez przepisy ustawy.  

W praktyce, jedynie w przypadku CIS można mówić o górnej granicy czasu przebywania 

beneficjenta w PES – jest to maksymalnie 18 miesięcy. 
 

Formy wsparcia najchętniej wybierane przez uczestników i najskuteczniejsze w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej 

Beneficjenci PES najchętniej korzystają z form wsparcia o charakterze rekreacyjnym 

(wycieczki, wyjścia do kina i teatru, wyjścia na basen etc.), chętnie także świadczą pracę 

(dotyczy to beneficjentów CIS, ZAZ oraz KIS). Najmniejszą popularnością cieszy się  

wsparcie psychologiczne, które przez wielu beneficjentów jest postrzegane jako 

stygmatyzujące.  

Badanie nie pozwoliło na zidentyfikowanie formy/form wsparcia, które byłyby znacznie 

bardziej niż inne skuteczne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. 
 

Rekrutacja uczestników do PES 

Proces rekrutacji uczestników przebiega w podobny sposób w KIS i CIS, a także 

w WTZ i ZAZ. Najczęstszą formą rekrutacji do klubów i centrów jest skierowanie osoby 

wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym do tych podmiotów przez OPS lub 

PUP. Przyczyną odmowy przyjęcia do KIS i CIS są najczęściej problemy alkoholowe 

kandydatów, a w przypadku CIS także brak motywacji potencjalnych uczestników do 

podjęcia pracy nad sobą oraz brak miejsc. 

W przypadku WTZ i ZAZ kluczową rolę w rekrutacji uczestników odgrywają ich rodzice, 

którzy mają bardzo duży wpływ na ich życie. Przyczyny odmów przyjęcia do 

warsztatów/zakładów to przede wszystkim brak miejsc w PES oraz zły stan zdrowia osoby 
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niepełnosprawnej, który nie pozwala mieć nadziei na ich aktywizację społeczną i zawodową 

lub jest barierą w świadczeniu pracy.  
 

Dostosowanie form aktywizacji zawodowej do kwalifikacji uczestników 

W przypadku KIS i CIS nie można jednoznacznie wskazać, czy formy aktywizacji 

zawodowej są dostosowywane do umiejętności i doświadczeń zawodowych beneficjentów. 

W zakładach aktywności zawodowej można zauważyć próby wykorzystywania kwalifikacji 

uczestników na stanowiskach pracy, natomiast większość beneficjentów WTZ w ogóle nie 

posiada doświadczenia zawodowego, toteż o takim dostosowaniu nie może być mowy.  
 

Zaangażowanie uczestników w procesy decyzyjne w organizacji 

Wpływ uczestników PES o charakterze integracyjnym na zarządzanie podmiotem jest bardzo 

niewielki. Barierą przed wprowadzeniem partycypacyjnego modelu zarządzania jest – 

w przypadku KIS i CIS – ryzyko obniżenia skuteczności w zakresie aktywizacji 

społecznej i zawodowej beneficjentów, a w przypadku WTZ i ZAZ specyfika beneficjentów, 

wśród których dominują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wpływ beneficjentów na 

funkcjonowanie podmiotu ogranicza się do możliwości zgłaszania przez nich postulatów 

dotyczących stosowanych form aktywizacji społecznej. 
 

Orientacja PES na działalność rynkową (produkcyjno- usługową) 

Działalność rynkowa prowadzona jest we wszystkich typach PES o charakterze 

integracyjnym z wyjątkiem KIS. W przypadku WTZ ma ona jednak charakter marginalny. 

Działalność rynkowa ma bardzo istotny, pozytywny wpływ na proces rehabilitacji społeczno-

zawodowej beneficjentów. Największym problemem jest niedopasowanie zadań 

realizowanych w pracowniach do profilu przedsiębiorstw komercyjnych funkcjonujących na 

lokalnym rynku, przez co beneficjenci nie kształcą umiejętności, które mogą być później 

wykorzystane na otwartym rynku pracy. Działalność gospodarcza stanowi istotne źródło 

utrzymania dla wielu podmiotów ekonomii społecznej. 
 

Współpraca PES z innymi instytucjami 

PES o charakterze integracyjnym funkcjonujące w województwie śląskim dość szeroko 

współpracują z innymi instytucjami. Do najważniejszych podmiotów, z którymi współdziałają 

te placówki zaliczyć należy jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz PUP. 

Współpraca prowadzona jest także z przedstawicielami sektora pozarządowego, 

samorządowego oraz pracodawcami, a także pomiędzy samymi PES. Największe problemy 

występują w procesie kooperacji z pracodawcami, którzy – zdaniem kadry zarządzającej PES 

– postrzegają beneficjentów podmiotów ekonomii społecznej jako niepełnowartościowych 

i niewydajnych pracowników.  
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Zaangażowanie uczestników w proces reintegracji społeczno-zawodowej 

Zaangażowanie uczestników PES w proces integracji społeczno-zawodowej jest bardzo 

zróżnicowane. W przypadku KIS i CIS zmiennymi najsilniej oddziałującymi na poziom ich 

aktywności są wiek i płeć – nieco większe zaangażowanie w proces reintegracji społeczno-

zawodowej wykazują osoby młode oraz kobiety. W WTZ i ZAZ kluczowymi zmiennymi są 

z kolei typ i stopień niepełnosprawności – z reguły najmniej zaangażowane są osoby ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. 
 

Dostosowywanie wsparcia i sposobów komunikacji do specyficznych 

potrzeb i problemów beneficjentów PES o charakterze integracyjnym 

We wszystkich typach PES o charakterze integracyjnym podejmowane są próby 

zindywidualizowania wsparcia i dostosowania go do specyficznych potrzeb beneficjenta. 

W każdym typie PES występują problemy komunikacyjne z uczestnikami, które kadra stara 

się rozwiązywać. 
 

Postrzeganie PES przez uczestników i przywiązywanie się do PES 

Beneficjenci postrzegają PES z reguły jako instytucje odrębne od systemu pomocy społecznej 

ze względu na inny zakres wsparcia, które w nich otrzymują.  

Specyficzną barierą dla skuteczności podmiotów ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji 

zawodowej jest przywiązywanie się uczestników do PES i traktowanie ich jako miejsc 

docelowych w procesie integracji. Do nadmiernego przywiązania beneficjentów do podmiotu 

przyczyniają się czynniki o charakterze wewnętrznym takie jak zaspokojenie potrzeb 

beneficjentów w kluczowych obszarach (poczucie bezpieczeństwa, samorealizacja, 

nawiązanie relacji z innymi ludźmi) i zewnętrznym - trudna sytuacja na rynku pracy 

i niewyznaczenie górnej granicy długości pobytu w podmiocie (prócz CIS). Co istotne, 

czynniki o charakterze wewnętrznym są tożsame z ich głównymi motywacjami do wejścia do 

PES oraz najważniejszymi efektami integracyjnymi osiąganymi w podmiocie. Osoby, których 

deficyty w tych obszarach zostały zaspokojone, często nie mają już motywacji, by wyjść poza 

sferę bezpieczeństwa wypracowaną w PES.  
 

Postrzeganie integracji społecznej i zawodowej przez przedstawicieli PES 

Powszechna wśród kadry zarządzającej podmiotami ekonomii społecznej jest opinia, 

że konieczne jest równoległe prowadzenie integracji społecznej i zawodowej beneficjentów. 

Przedstawiciele KIS, CIS oraz ZAZ nie byli zgodni, co do tego, który z tych dwóch 

procesów i celów integracji jest trudniejszy do przeprowadzenia. Z kolei kadra zarządzająca 

WTZ uznała, iż o wiele trudniejsze jest osiągnięcie celów reintegracji zawodowej 

beneficjentów. 
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Określenie efektów w zakresie integracji społecznej i zawodowej  

Efekty w zakresie integracji społecznej rozumiane są podobnie przez kadrę zarządzającą 

KIS i CIS oraz przez kierownictwo WTZ i ZAZ. Przedstawiciele klubów i centrów definiują 

je przede wszystkim jako „zmianę/korektę postaw życiowych beneficjenta” (uzyskanie 

poczucia własnej wartości, odbudowa lub zbudowanie nowych relacji 

społecznych i uniezależnienie się od pomocy instytucjonalnej). Kierownictwo warsztatów 

i zakładów postrzega je jako „uzyskanie samodzielności przez osobę niepełnosprawną”.  
 

Motywacje i bariery do usamodzielnienia się beneficjentów PES 

Motywująco na beneficjentów wszystkich typów PES (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych 

intelektualnie) oddziałują dostrzegane przez nich wzorce i style życia osób w pełni 

zintegrowanych społecznie. Badanie wykazało, iż dla uczestników CIS motywatorem do 

usamodzielniania się jest także niewielka wysokość świadczenia integracyjnego, zaś dla osób 

niepełnosprawnych wewnętrzna konkurencja w grupie. 

Bariery w zakresie usamodzielnienia się w przypadku beneficjentów KIS i CIS mają zarówno 

charakter wewnętrzny (niepewność siebie, niska samoocena, lęk przed zmianą, uzależnienie 

od pomocy instytucjonalnej) jak i zewnętrzny (przede wszystkim zła sytuacja na rynku 

pracy). W przypadku osób niepełnosprawnych istotne są przede wszystkim bariery 

zewnętrzne, ale przeszkodą w ich uniezależnianiu się jest także postawa ich rodzin. 
 

Stopień osiągania efektów w zakresie integracji społecznej i zawodowej beneficjentów 

We wszystkich typach PES o charakterze integracyjnym zdecydowanie lepsze efekty 

uzyskiwane są w zakresie integracji społecznej beneficjentów niż ich aktywizacji zawodowej. 

Najważniejsze rezultaty, które świadczą o skuteczności aktywizacji społecznej, to 

w przypadku KIS i CIS, przede wszystkim odzyskanie wiary w siebie i podniesienie 

samooceny beneficjentów, a także nawiązanie przez nich relacji społecznych. W przypadku 

WTZ i ZAZ wskazuje się przede wszystkim na uzyskanie samodzielności przez osobę 

niepełnosprawną. 

Choć większość beneficjentów KIS, CIS i ZAZ deklaruje gotowość do podjęcia pracy poza 

PES, to jednak skuteczność reintegracji zawodowej prowadzonej w tych podmiotach uznać 

należy za bardzo niską, czego dowodem są niskie wartości wskaźników efektywności 

zatrudnieniowej. 
 

Monitoring losów absolwentów 

W większości PES o charakterze integracyjnym funkcjonujących na terenie województwa 

śląskiego nie jest prowadzony usystematyzowany, profesjonalny monitoring losów 

absolwentów. Informacje na temat aktualnej sytuacji byłych beneficjentów pozyskiwane są 

poprzez nieformalne spotkania z nimi lub z ich rodzinami i znajomymi. 
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Stopień satysfakcji i ocena zadowolenia beneficjentów z uczestnictwa/pracy w podmiocie 

ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym 

Beneficjenci wszystkich typów PES o charakterze integracyjnym są zadowoleni ze swojego 

uczestnictwa w podmiocie. Do wymienianych przez nich zalet PES należą przede wszystkim: 

możliwość świadczenia pracy, nawiązanie relacji społecznych oraz możliwość rozwoju 

rozumianego jako podniesienie kompetencji i nabycie nowych umiejętności. Beneficjenci 

CIS i ZAZ, wśród korzyści wynikających z uczestnictwa w PES, wskazywali także 

otrzymywane wynagrodzenie, choć jego nominalna wartość jest ich zdaniem zbyt niska. 

Osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami WTZ i ZAZ, bardzo doceniają również 

możliwość rehabilitacji zdrowotnej oferowanej w podmiocie.  
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3. Opis zastosowanej metodologii badania 
 

3.1. Cele badania 
 

Celem badania pn. „Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jako beneficjenci podmiotów 

ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym” było uzyskanie pogłębionego, 

wielowymiarowego obrazu beneficjenta podmiotu ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym z terenu województwa śląskiego. 
 

Cele teoretyczne badania były następujące: 

1) Określenie wpływu, jakie wywiera na beneficjentów wsparcie udzielane przez 

podmioty ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym; 

2) Dokonanie pogłębionej charakterystyki społeczno-zawodowej beneficjentów 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym; 

3) Ocena szans na rozwój społeczno-zawodowy beneficjentów podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze integracyjnym; 

4) Identyfikacja mocnych i słabych stron podmiotów ekonomii społecznej 

o charakterze integracyjnym w kontekście rozwoju beneficjentów; 

5) Weryfikacja najbardziej skutecznych form i narzędzi wsparcia beneficjentów 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym. 
 

Szczegółowa realizacja celu badania objęła eksplorację następujących obszarów: 

1) Charakterystyka społeczno-zawodowa beneficjentów podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze integracyjnym; 

2) Oczekiwania i motywacje beneficjentów w momencie przystępowania do 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym; 

3) Oferta podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej; 

4) Przebieg, problemy, specyfika interakcji pracowników podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze integracyjnym z beneficjentami; 

5) Przebieg procesu usamodzielniania się beneficjentów podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze integracyjnym; 

6) Różnice w zakresie przebiegu reintegracji społecznej i aktywizacji między 

uczestniczkami a uczestnikami podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym; 

7) Trudności w procesie reintegracji społecznej i zawodowej charakterystyczne dla 

poszczególnych typów (grup) osób wykluczonych społecznie; 

8) Stopień satysfakcji i ocena zadowolenia beneficjentów z uczestnictwa/pracy 

w podmiocie ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym. 
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3.2. Metody i narzędzia badawcze 
 

Przeprowadzone badanie socjologiczne miało charakter jakościowy i zostało zrealizowane 

przy wykorzystaniu następujących technik badawczych: 

1) Indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z: 

a. osobami zarządzającymi podmiotami ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym (zakładami aktywności zawodowej, warsztatami terapii 

zajęciowej, centrami integracji społecznej, klubami integracji społecznej) 

działającymi na terenie województwa śląskiego; 

b. beneficjentami podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym. 

2) Zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z pracownikami PES o charakterze 

integracyjnym (po 1 FGI z pracownikami ZAZ, WTZ, CIS i KIS).  
 

Wzory zastosowanych narzędzi badawczych (scenariusz IDI z beneficjentami PES oraz 

scenariusz IDI i FGI z przedstawicielami kadry zarządzającej PES) znajdują się w aneksie do 

raportu. 

  

3.3. Próba badawcza 
 

W ramach realizacji badania przeprowadzono 16 IDI z kadrą zarządzającą podmiotami 

ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym. Łącznie przeprowadzono po 4 wywiady 

w każdym typie podmiotu ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym (ZAZ, WTZ, 

KIS, CIS). Zastosowano celowy dobór próby uwzględniając m.in. kryterium lokalizacji 

podmiotu w 4 subregionach województwa śląskiego. Ze względu na brak poszczególnych 

typów PES w niektórych subregionach, do próby dobierano niekiedy większą niż pierwotnie 

założono liczbę instytucji z innych subregionów. Drugim kryterium doboru był typ instytucji 

prowadzącej/założycielskiej PES: 9 wywiadów zrealizowanych zostało w podmiotach 

prowadzonych przez NGO, 7 w podmiotach prowadzonych przez JST. 
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Tabela 1 Podmioty, których przedstawiciele wzięli udział w IDI 

Typ podmiotu Nazwa podmiotu Subregion 
Typ instytucji 

prowadzącej/założycielskiej 

Centrum integracji 

społecznej 

 

Fundacja Integracji Społecznej 

Feniks Centrum Integracji 

Społecznej 

północny NGO 

Centrum Integracji Społecznej w 

Częstochowie 
północny NGO 

Centrum Integracji Społecznej w 

Świętochłowicach 
centralny JST 

Centrum Integracji Społecznej w 

Mikołowie 
centralny JST 

Klub integracji 

społecznej 

 

Klub Integracji Społecznej w 

Częstochowie 
północny NGO 

Klub Integracji Społecznej w 

Bielsku-Białej 
południowy JST 

Klub Integracji Społecznej w 

Rudzie Śl. 
centralny JST 

Klub Integracji Społecznej "SR" zachodni NGO 

Warsztat aktywności 

zawodowej 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej północny NGO 

WTZ św. Hiacynta i Franciszek zachodni NGO 

Caritas Archidiecezji Katowickiej 

Ośrodek dla Niepełnosprawnych 
centralny NGO 

WTZ „Jesteś potrzebny” południowy NGO 

Zakład Aktywności 

Zawodowej 

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy 

"Wspólna Pasja" 
zachodni JST 

Zakład Usług Pralniczych zachodni JST 

Rudzki Zakład Aktywności 

Zawodowej 
centralny JST 

Zakład Introligatorsko-Drukarski 

Stowarzyszenia Teatr Grodzki 
południowy NGO 

 

Zrealizowano także 32 IDI z beneficjentami podmiotów ekonomii społecznej 

o charakterze integracyjnym. Przeprowadzono po 2 IDI z uczestnikami PES, których 

kierownictwo brało udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych. Zrealizowano zatem 

po 8 wywiadów z uczestnikami każdego z 4 typów PES. Wywiady prowadzono z osobami 

wskazanymi przez kadrę zarządzającą danego podmiotu – zabieg ten miał na celu dobranie do 

próby wyłącznie tych beneficjentów, którzy posiadają choćby minimalne możliwości 

percepcyjno-intelektualne niezbędne do udzielenia wywiadu. W trzech wywiadach 

prowadzonych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną asystował pracownik PES. 

Jednym z założeń doboru respondentów do badania było to, iż w wywiadach z beneficjentami 

podmiotów ekonomii społecznej prowadzonymi w poszczególnych instytucjach mieli wziąć 

udział 1 mężczyzna oraz 1 kobieta. Założenia tego nie udało się w pełni zrealizować. 

W niektórych objętych badaniem instytucjach występowała nadreprezentacja kobiet i dlatego, 

to one zostały zrekrutowane do udziału w badaniach. W innych przypadkach zdarzenia 

losowe zadecydowały o konieczności realizacji wywiadów z kobietami. Wydaje się jednak, że 
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sytuacja ta nie miała znaczącego wpływu, na jakość uzyskanego materiału badawczego. 

Wszystkie indywidualne wywiady pogłębione odbyły się w siedzibach badanych podmiotów 

ekonomii społecznej. 

Ponadto, w ramach realizacji badania przeprowadzono również 4 FGI z pracownikami CIS, 

KIS, ZAZ, WTZ (odrębne FGI dla przedstawicieli poszczególnych typów instytucji). Liczba 

respondentów na każdym z wywiadów wyniosła od 3 do 7 osób – byli to pracownicy innych 

PES niż te, które zostały objęte badaniem IDI. Zogniskowane wywiady grupowe odbyły się 

w Katowicach. 
 

Tabela 2 Podmioty, których przedstawiciele wzięli udział w FGI 
 

Typ podmiotu Nazwa podmiotu 

 

Centrum integracji społecznej 

 

Centrum Integracji Społecznej w Łazach 

Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie 

Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej 

Centrum Integracji Społecznej "Pomocna Dłoń" w Bytomiu 

Klub integracji społecznej 

 

Klub Integracji Społecznej w Sosnowcu 

Klub Integracji Społecznej w Piekarach Śl. 

Klub Integracji Społecznej w Łaziskach Górnych 

Klub Integracji Społecznej w Zabrzu 

Klub Integracji Społecznej w Katowicach 

Klub Integracji Społecznej w Gliwicach 

Warsztat aktywności zawodowej 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU 

WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej 

WTZ „Otwarte serca” 

WTZ „Otwarte serca” 

WTZ Caritas 

WTZ „Promyk” 

Zakład Aktywności Zawodowej 

 

Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski 

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże 

Zakład Aktywności Zawodowej 

Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja -Dzieci" 
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4. Opis wyników badania  
 

4.1. Beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym - charakterystyka społeczno-zawodowa  
 

Uczestnikami klubów integracji społecznej oraz centrów integracji społecznej mogą być 

osoby określone w Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. 

z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Beneficjentami WTZ i ZAZ mogą być osoby 

niepełnosprawne spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także rozporządzeniach w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Katalog osób uprawnionych do 

uczestnictwa/pracy w tych PES został wskazany we wprowadzeniu do raportu. W niniejszym 

rozdziale zaprezentowano szczegółową charakterystykę społeczno-zawodową beneficjentów 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym. 

 

Beneficjenci KIS 

Uczestnikami badanych KIS działających na terenie województwa śląskiego są przede 

wszystkim osoby bezrobotne, niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, wychodzące 

z zakładów karnych, uzależnione od alkoholu oraz bezdomne. Wśród beneficjentów 

pojawiają się także osoby pracujące o bardzo niskich dochodach, które mogą być określane, 

jako zatrudnieni w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Z wypowiedzi respondentów – kadry zarządzającej KIS – wyłaniają się trzy sposoby 

budowania grup uczestników w tych podmiotach, które uzależnione są od charakterystyki 

beneficjentów: 

 uczestnikami jest szerokie grono osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

będących klientami ośrodków pomocy społecznej: 

To są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z różnych kategorii, przy czym 

w związku z tym, że realizujemy projekt systemowy, to te kategorie na ten moment 

wynikają jakby ze specyfiki projektów systemowych, czyli to są osoby bezrobotne, 

niepełnosprawne, ale też nieaktywne zawodowo, jakby w tych kategoriach i też mamy 

osoby, które są zatrudnione, natomiast albo mają bardzo niski dochód albo mają to 

stanowisko zagrożone utratą pracy, a co za tym idzie w konsekwencji wykluczeniem. 

(IDI_KZ_KIS_3) 

 uczestnikami jest grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym należąca do 

określonej kategorii społecznej – np. osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, 

chorych psychicznie. Ścieżka wsparcia w KIS w takim przypadku jest dostosowana do 

specyfiki pracy z osobami z określonymi problemami: 
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Nasz KIS adresuje swoje działania do osób bezdomnych. Są to osoby przebywające 

w placówkach dla osób bezdomnych zarówno Stowarzyszenia, jak i innych organizacji 

pozarządowych działających w mieście. (IDI_KZ_KIS_1) 

 uczestnikami są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i borykające się 

z różnorakimi problemami, lecz nie będące klientami ośrodków pomocy społecznej:  
 

Drugi sposób to jest sposób indywidualny i tu w różny sposób działamy i głównie ten 

indywidualny. To takie osoby jak dłużnicy alimentacyjni, jak osoby stosujące przemoc 

w rodzinie, jak też bezrobotni, którzy nie korzystają z pomocy społecznej. Przychodzą 

prosto z ulicy, bo się wieści tam rozeszły, że można tu uzyskać pomoc. (FGI KIS) 

Uczestnicy KIS są bardzo zróżnicowani pod względem posiadanego doświadczenia 

zawodowego oraz kwalifikacji (choć przeważają osoby o niskich kompetencjach). Wśród nich 

można wyróżnić: 

 osoby bez doświadczenia zawodowego; 

 osoby z doświadczeniem zawodowym w zakresie prostych prac fizycznych takich jak: 

sprzątanie, prace budowlane, „praca na produkcji”: 

Chociaż mam jedną umowę zlecenie, ale to jest na sprzątanie budynku ze wspólnoty 

mieszkaniowej. Ale to ja myślę, że to są chwilowe … Tego jest za mało. Jest za mało 

pieniędzy z tego, żeby można było się utrzymać.( IDI_BK1_KIS_2) 

 osoby z doświadczeniem w zakresie specjalistycznej pracy fizycznej oraz pracy 

umysłowej: 

To akurat było nowe doświadczenie, bo ja nigdy nie pracowałam w biurze. Częściowo 

miałam… pracowałam z dokumentami jako zastępca kierownika robiąc raporty 

sklepowe, stąd wiem, że nawet sam wygląd faktury się bardzo zmienił, sam sposób 

księgowania. (IDI_BK2_KIS_2) 

Tym, co łączy zdecydowaną większość uczestników KIS pod względem ich sytuacji 

zawodowej jest doświadczenie długotrwałej przerwy w świadczeniu pracy, która w wielu 

przypadkach wpłynęła na dezaktualizację ich kwalifikacji. 

Przedstawiciele kadry zarządzającej KIS zauważają, że w zasadzie każdy beneficjent jest 

obarczony indywidualnym ciężarem różnego rodzaju problemów takich jak: problemy 

rodzinne, małżeńskie, alkoholizm, doświadczanie przemocy i/lub molestowania seksualnego 

czy bezdomność, które wpisują się w zestaw przesłanek do korzystania z pomocy społecznej. 

Pomimo to jednak, można wyróżnić pewne cechy wspólne uczestników KIS, do których 

należą: 

 postawa roszczeniowa: 

Natomiast ten wspólny element to chyba ta postawa roszczeniowa, która faktycznie 

trochę blokuje pewne nasze rzeczy, bo liczymy na aktywność tych państwa, a tu się 

okazuje, że no nie do końca tak znikąd się bierze, tak? (IDI_KZ_KIS_2) 
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 wyuczona bezradność: 

Także no nie da się tego podsumować, że tak powiem, każda osoba jest rzeczywiście 

indywidualna i tutaj trudno rysować taki… tak jak mówię, może ta bezradność 

rzeczywiście w sensie takiego znalezienia się w jakichś takich warunkach, ale jakby za 

każdym razem ta bezradność jest inna i z innych rzeczy wynikająca. (IDI_KZ_KIS_3) 

 dziedziczenie biedy oraz uzależnienie od pomocy społecznej: 

To jest specyficzna grupa, ponieważ to są klienci pomocy społecznej i wiele z nich od 

lat, oni w zasadzie dziedziczą taką zależność od pomocy społecznej, czyli pokoleniowo 

korzystają z pomocy społecznej, nie wyobrażają sobie, że mogliby się uniezależnić, no 

bo jak, nie dostawać pieniędzy z MOPS-u. (IDI_KZ_KIS_4) 

 bierność; 

 niskie poczucie własnej wartości: 

Nawyki no to zdecydowanie jest jakby taka niewiara w siebie, niewiara we własne 

możliwości i w to, że się jeszcze może coś zmienić w życiu. Też szybkie poddawanie 

się, bądź też, jeśli osoby coś rozpoczynają, potrafią się szybko zniechęcić i wycofać się 

z czy z proponowanego zatrudnienia, czy z udziału w szkoleniach, kursach, formach 

wsparcia, jakie tu oferujemy. (IDI_KZ_KIS_1) 

 stygmatyzacja:  

Myślę, że zdecydowanie tak w porównaniu z innymi osobami długotrwale 

bezrobotnymi, osoby bezdomne są jeszcze dodatkowo napiętnowane właśnie 

bezdomnością, stygmatyzowane pobytem w placówkach dla osób bezdomnych, 

brakiem meldunku i to wszystko utrudnia im wyjście z ich problemów i poradzenie 

sobie na rynku. W związku z tym podmioty ekonomii społecznej muszą jakby 

uwzględniać specyfikę tych osób i ich sytuację życiową. (IDI_KZ_KIS_1) 

W opinii kadry zarządzającej niektórzy uczestnicy KIS mają także problemy 

z przestrzeganiem norm społecznych, przejawiające się w całym spektrum nawyków, 

których zmiana staje się jednym z głównych celów pracy w klubie. Do najważniejszych 

z nich należą: 

 brak punktualności; 

 brak nawyku pracy: 

To znaczy nasi beneficjenci, no tak jak mówiłam, oni bardzo często nie mają nawyku 

pracy na przykład, tak? Także jeżeli mówimy tutaj o aktywizacji zawodowej, a w tym 

kierunku też jakby większość naszych działań jest podejmowana, czy indywidualna czy 

grupowa jakaś pomoc czy prace społecznie użyteczne, które tutaj w Rudzie są bardzo 

szeroko zakrojone, to mówimy o braku nawyku pracy, o braku jakiejś takiej 

obowiązkowości, dyscypliny, braku podstawowej wiedzy, jak należy się zachowywać 
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w pracy, jak tą pracę utrzymać i to wszystko staramy się wykształcać podczas pracy 

z nami (…) (IDI_KZ_KIS_4) 
 

Beneficjenci CIS 
 

Uczestnicy CIS działających w województwie śląskim reprezentują prawie cały katalog 

kategorii społecznych uprawnionych do korzystania ze wsparcia centrum, z wyjątkiem 

uchodźców. Są to, podobnie jak w przypadku KIS, osoby długotrwale bezrobotne, które 

stanowią najliczniejszą grupę beneficjentów, a także osoby wychodzące z zakładów 

karnych, uzależnione od alkoholu i bezdomne. Wśród uczestników pojawiają się także 

kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem.  

W przypadku CIS nie można mówić o analogicznych do KIS modelach budowania grup 

uczestników, gdyż udział w centrum jest ściśle uzależniony od uzyskania przez 

potencjalnego beneficjenta skierowania z ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego 

urzędu pracy. Centra są zobowiązane przyjąć wszystkich skierowanych. 

Wszystkie są z ośrodków pomocy społecznej. Jeżeli jest problem, bo np. potrzebujemy 

już uczestnika, bo jest wolne miejsce, niekiedy musimy czekać, bo jednak osoba 

z zewnątrz bardzo rzadko jest kierowana. (FGI CIS) 

Uczestnicy CIS, podobnie jak beneficjenci KIS, są bardzo zróżnicowani pod kątem 

posiadanego doświadczenia zawodowego. Wśród nich można wyróżnić: 

 osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu prostych prac fizycznych: 
 

Ja kiedyś pracowałem 20 lat w PGMie, ZBK tzw. Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej też w charakterze malarza, bo wyuczony zawód, ale tam się też trzeba 

było po prostu dostosować, był okres, że trzeba było iść na wentylację, na komin, na 

przewody na blokach, a wiadomo jak to jest, nie, no to po prostu trzeba było iść to 

robić, szlamówki, nie szlamówki no ja to łapałem, bo wiedziałem o co chodzi, ale lato 

jak przyszło no to dwa, dwa i pół miesiąca trzeba było kosić, kosiarki i myśmy 

harowali przez 20 lat. Także ja to łapałem, bo ja już to znałem tę pracę. 

(IDI_BM_CIS_1) 

 osoby posiadające doświadczenie w zawodach technicznych lub w wykonywaniu prac 

umysłowych, np. organizacji imprez. 

Charakterystyka głównych problemów społeczno-zawodowych uczestników CIS w znacznej 

mierze pokrywa się z charakterystyką problemów beneficjentów KIS. Cechami wspólnymi 

dla większości uczestników centrów integracji społecznej są: 

 postawa roszczeniowa; 

 wyuczona bezradność: 

To znaczy najważniejszą cechą jest ten syndrom wyuczonej bezradności, krótko 

mówiąc są to ludzie, którzy w jakiś sposób mają zmienioną taką swoją mentalność 
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w kierunku tego, że tak naprawdę od nich to życie nie zależy, nie mają wpływu, to 

zależy od rządu, to zależy od prezesów, to zależy od bogatych. Ja jestem, powiedzmy, 

taką łupinką na morzach (IDI_KZ_CIS_2) 

 bierność i opór przeciwko podejmowaniu wysiłku: 

Wymagania są, jest taki silny opór tych osób, że jak to oni mają wykonywać określone 

zadania, mają się … czego ja od nich chce, że muszą się... No, że nie mogą się 

spóźniać, bo normalnie przecież są listy obecności. Mają wykonać określone zadanie, 

nie to, że przechodzą gdzieś tam i przesiedzą na kawie, tylko określone zadanie. 

(IDI_KZ_CIS_1) 

 niskie poczucie własnej wartości. 

Ponadto, uczestników CIS charakteryzuje także nieufność wobec instytucji, jaką jest 

centrum: 

Natomiast to, co charakteryzuje wszystkich, to jest na początku taka nieufność. 

Nieufność przede wszystkim, że my tu chcemy im krzywdę zrobić, że oni są 

wykorzystywani. No, to jest to, z czym się jak gdyby spotykamy. (IDI_KZ_CIS_1) 

Niektórzy uczestnicy CIS, podobnie jak beneficjenci KIS, mają problemy z przestrzeganiem 

norm społecznych. Do najważniejszych z nich należą brak punktualności oraz problemy 

z utrzymaniem higieny: 

Tylko, że z drugiej strony, no jest problem z uczestnikami, żeby punktualnie 

przychodzili, żeby się niektórzy nawet umyli, zadbali o siebie. To są podstawowe 

rzeczy, o których tacy normalnie pracujący ludzie nie myślą, że to może stanowić 

problem. (IDI_KZ_CIS_1) 

 

Beneficjenci WTZ 

W warsztatach terapii zajęciowej mogą uczestniczyć osoby o każdym typie 

niepełnosprawności. Z reguły w jednym podmiocie uczestniczą osoby o rożnym stopniu 

(umiarkowany, znaczny) oraz typie niepełnosprawności (intelektualna, ruchowa, osoby 

z chorobami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi), a także osoby 

należące do różnych kategorii wiekowych. 

Są to osoby w wielu od 18 do 40 lat z niepełnosprawnością albo intelektualną albo 

fizyczną albo czasami jeszcze sprzężoną. Kobiety i mężczyźni […] Są to niepracujące 

osoby, bo warsztat ma to do siebie, że to są osoby niepracujące. Na początku miały 

jeszcze zapis – żadna praca. Teraz wystarczy tylko zapis komisji orzekającej, że są 

wskazania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Ich uczestnictwo jest 

związane z tym, że mają się nauczyć samodzielności w przyszłym funkcjonowaniu 

rodzinnym i społecznym, nauki praktycznych umiejętności, które są przydatne w życiu. 

(IDI_KZ_WTZ_1) 
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Tym niemniej, zdiagnozowano, iż w jednym z WTZ wsparcie jest kierowane przede 

wszystkim do osób słabowidzących lub niewidomych. 

(…) mamy większość osób słabowidzących bądź niewidomych… (FGI WTZ) 

Wśród uczestników badanych warsztatów przeważają osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osoby 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

Są to osoby przede wszystkim głównie z niepełnosprawnością intelektualną, często są 

to osoby, które mają niepełnosprawność jakby złożoną, czyli kilka rodzajów, na 

przykład porażenie mózgowe dziecięce, intelektualnie epilepsja albo na przykład 

jakieś choroby układu nerwowego, to są głównie takie osoby. Są to osoby w większości 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności..(IDI_KZ_WTZ_2) 

Wśród uczestników WTZ dominują osoby niepełnosprawne od urodzenia, które nigdy 

wcześniej nie pracowały. Tylko dwóch beneficjentów warsztatów zadeklarowało posiadanie 

doświadczenia zawodowego. Są to osoby, których stan zdrowia uległ pogorszeniu i dlatego 

trafiły do podmiotu.  

W konsekwencji wskazanego powyżej zróżnicowania uczestników WTZ, przede wszystkim 

pod kątem typu doświadczanej przez nich niepełnosprawności, wielu przedstawicieli kadry 

zarządzającej nie potrafiło uogólnić ich opisowej charakterystyki i wskazać wspólnych 

dla nich cechy. Najistotniejszą zmienną różnicującą funkcjonowanie beneficjentów WTZ jest 

typ niepełnosprawności – np. osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym 

bardzo różnią się od osób niepełnosprawnych ruchowo, toteż nie można tych dwóch kategorii 

traktować, jako jednej homogenicznej grupy. 

W zależności od tego czy to jest upośledzenie w stopniu lekkim, głębokim czy 

znacznym, to jest jakiś specyficzny sposób funkcjonowania 

społecznego, intelektualnego i osobowościowego. Natomiast osoby, które są 

niepełnosprawne fizycznie a sprawne intelektualnie, no też funkcjonują w innej 

rzeczywistości. Mają inne trudności i bariery aniżeli osoby, które są upośledzone 

umysłowo. No to wynika ze specyfiki trudności, jaką mają czy to fizyczną czy to 

intelektualną (…)Nie ma specyficznych, tak żeby się dało usystematyzować. Nie ma, 

każdy jest inny (…) (IDI_KZ_WTZ_1) 

Ze względu na dominację wśród uczestników warsztatów osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, można pokusić się o ogólne scharakteryzowanie tej kategorii beneficjentów 

WTZ. Przedstawiciele kadry zarządzającej wskazują przede wszystkim na ich znaczącą 

niesamodzielność w codziennym funkcjonowaniu, często porównując obrazowo poziom ich 

kompetencji społecznych (czy też szerzej – „życiowych”) do poziomu małych dzieci. 

Niepełnosprawnym intelektualnie uczestnikom warsztatów często brakuje podstawowych 

umiejętności koniecznych do codziennego funkcjonowania (nie mówiąc już o podjęciu 

aktywności zawodowej) np. pisania i liczenia. 
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Często na przykład jakby poziom funkcjonowania zatrzymał się na takim powiedzmy 

etapie rozwoju dwu-, trzylatka, czasami troszkę wyżej, powiedzmy takich w stopniu 

umiarkowanym to jest około 10 lat, 11 lat, to jest poziom takiego powiedzmy 

funkcjonowania i społecznego i takiego też życiowego. (IDI_KZ_WTZ_2) 

Niesamodzielność beneficjentów nie zawsze wynika wyłącznie z ich niepełnosprawności. 

Kadra zarządzająca WTZ w trakcie wywiadów często zwracała uwagę na fakt, iż 

niezaradność często pogłębiana jest poprzez nieodpowiednią postawę 

rodziców/opiekunów tych osób, którzy zwalniają je także z tych obowiązków domowych, 

które mogłyby wykonać samodzielnie lub jedynie z niewielką pomocą pełnosprawnych 

opiekunów. 

Przede wszystkim problem tkwi jeszcze w domu, za nim wyjdą uczestnicy terapii 

zajęciowej z domu. Da się zauważyć rodzaj wyręczania tych osób ze wszystkiego, 

z życia codziennego. Przez niepełnosprawność u opiekunów widać nadgorliwość, czyli 

chcą wszystko za nich zrobić. Pościelić łóżko, ugotować obiad, zrobić kanapkę, umyć 

zęby. No mamy przypadki, że uczestnik... uczestnikowi w wieku 35 lat, 35 lat mama 

myje zęby. (…) Pierwszy raz w wieku 30 lat trzymają nóż w ręku i robią kanapkę. 

Pierwszy raz w życiu trzymają w ręku igłę i nitkę i przyszywają sobie guzik, a po kilku 

miesiącach szyją już na profesjonalnych maszynach krawieckich. I niektórzy rodzice 

dostają szoku jak widzą, co ich dziecko potrafi zrobić po roku np. pobytu u nas. To jest 

pewna metamorfoza. Stają się bardziej samodzielni. Co niektórzy rodzice też odbierają 

in minus, bo jeżeli uczestnik przychodzi do domu i mówi, ze chce iść do kina. Oj to 

tutaj rodzice odbierają to, jako pewnego rodzaju, no jakby to określić, niebezpieczne, 

niebezpieczną terapię, że ten człowiek domaga się swoich spraw, że chce gdzieś pójść. 

(IDI_KZ_WTZ_4) 

Cechą charakterystyczną większości uczestników WTZ jest także lęk przed podjęciem 

działań niestandardowych, wykraczających poza „bezpieczny” schemat typowych 

czynności podejmowanych w podmiocie, w tym w szczególności niechęć do opuszczenia 

warsztatów i rozpoczęcia aktywności zawodowej (choćby w ZAZ). Postawa ta ma podłoże 

nie tylko psychiczne, ale także systemowe – podjęcie aktywności poza WTZ może skutkować 

utratą niewielkich, ale pewnych świadczeń dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto, bardzo 

istotną barierą w podjęciu aktywności zawodowej poza warsztatami stanowią także postawy 

rodziców/opiekunów beneficjentów. 

Podejmujemy takie działania zmierzające do tego, żeby nasi uczestnicy podejmowali 

pracę. I jest pewien opór. Nie tylko ze strony uczestników, ale też ze strony środowiska 

domowego, rodzinnego. Jest lęk przed, na przykład – przed utratą świadczeń, 

z których te osoby żyją. Lęk przed taką sytuacją, że przestanie ta osoba być 

uczestnikiem Warsztatu, nie powiedzie się, próba związana z pracą i zostanie z niczym. 

Lęk przed utratą takiego poczucia bezpieczeństwa. (…) I trudno jest też przełamać jak 

gdyby ten lęk, tą niechęć do zmian, w środowisku, z którego się te osoby wywodzą. 

Najczęściej rodzinne, środowisko rodzinne jest tutaj bardzo trudne do przekonania, że 
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ta osoba ma możliwość, ma prawo i ma szansę na to, żeby funkcjonować jak 

najbardziej samodzielnie, chociażby przez to, że podejmie pracę. (IDI_KZ_WTZ_3) 

Przeszkodą w podjęciu pracy zawodowej przez uczestników warsztatów są także uprzedzenia 

niektórych pracodawców, którzy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych oraz duża 

dysproporcja pomiędzy liczbą WTZ, a liczbą ZAZ działających w województwie śląskim. 

 

Beneficjenci ZAZ 

Beneficjenci zakładów są zróżnicowani zarówno pod względem typu jak i stopnia 

niepełnosprawności. Są to między innymi osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu 

niepełnosprawności intelektualnej, a także osoby chorujące psychicznie, osoby autystyczne 

oraz epileptycy. Identycznie, jak w przypadku WTZ, zakłady aktywności zawodowej raczej 

nie „specjalizują się” w zatrudnianiu osób o określonym typie niepełnosprawności. 

W dniu dzisiejszym mamy 35 podopiecznych i tutaj ustawa nas reguluje, 70% 

wszystkich pracowników muszą stanowić osoby niepełnosprawne (…). U nas są 

zachowane te proporcje. Na dzień dzisiejszy mamy 20 osób ze znacznym 

upośledzeniem, i 15 z umiarkowanym. Jeśli chodzi o umiarkowany, to też nie możemy 

wszystkich zatrudniać, tylko osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną 

bądź autyzmem. To są te ograniczenia do umiarkowanych. Ze znacznym – obojętnie, 

jakie to jest schorzenie, z lekkim nie mamy żadnych osób. Tutaj ustawa nie przewiduje 

zatrudnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Również w większości są 

u nas osoby z upośledzeniem intelektualnym, gdzieś ok. 80%. 4 osoby są na wózku 

inwalidzkim, jedna osoba jest głuchoniema, parę osób z porażeniem mózgowym, 

niesprawnych intelektualnie. (FGI ZAZ) 

Bardzo istotną kwestią różniącą ZAZ od WTZ jest to, że w zakładach aktywności 

zawodowej pracuje relatywnie dużo osób z niepełnosprawnością nabytą w różnych 

fazach życia.  Mają one zróżnicowane doświadczenie zawodowe. Wśród osób, które trafiają 

do zakładów z warsztatów terapii zajęciowej czy szkół specjalnych przeważają osoby, które 

nigdy wcześniej nie pracowały.  

Część osób jest po szkole, czyli takie osoby, które nie miały wcześniej doświadczenia 

związanego z pracą, część osób to są osoby, które posiadały doświadczenie zawodowe, 

ale na skutek wypadku wypadły z rynku pracy, no i po odpowiednim tam czasie 

rehabilitacji próbują wrócić z powrotem na rynek pracy, no i ten ZAZ jest dla nich 

miejscem takim przejściowym. (IDI_KZ_ZAZ_2) 

Wśród beneficjentów ZAZ znaleźć można między innymi: 

 osoby z wykształceniem wyższym, posiadające doświadczenie zawodowe: 

(…) ukończyłam studia, pracowałam półtorej roku w jednej firmie, dalej niestety był 

kryzys i musieli mnie zwolnić, no i pozostawałam wtedy bez pracy (…) 

(IDI_BK2_ZAZ_4) 
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 osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy fizycznej: 

No wie Pan co, ja zawsze miałem „hardkorową” pracę (…) zawsze na jakiś budowach 

robiłem, jako elektryk, no różnie miałem takie… przeważnie ciężkie… znaczy, no 

ciężką pracę wykonywałem. (IDI_BM_ZAZ_2) 

 osoby posiadające wykształcenie kierunkowe (średnie, policealne, wyższe) – 

posiadające określone kwalifikacje, ale nie posiadające doświadczenia zawodowego: 

No i przede wszystkim byłam zadowolona, no bo szkoła graficzna, nie? Skończona, 

a po tej szkole no to… no moje umiejętności no były bardzo malutkie, no tutaj się 

bardzo dużo nauczyłam. (IDI_BK_ZAZ_2) 

 osoby posiadające wykształcenie zdobyte w szkołach specjalnych i nie mające 

doświadczenia zawodowego: 

Nowa rzecz, bo ja nie pracowałam wcześniej […] Nigdy, nigdy. To jest moja pierwsza 

praca. (IDI_BK2_ZAZ_3) 

Respondenci – kadra zarządzająca ZAZ – charakteryzując beneficjentów podmiotu 

wskazywali na ich odmienne doświadczenia życiowe oraz problemy, z którymi się zmagają. 

Jeden z kierowników zwrócił również uwagę na zróżnicowanie uczestników ze względu na 

moment nabycia przez nich niepełnosprawności: 

 osoby niepełnosprawne od urodzenia charakteryzują się większą nieporadnością, 

brakiem nawyków i motywacji do pracy; 

 osoby niepełnosprawne, które nabyły niepełnosprawność np. w wyniku wypadku 

charakteryzują się bardzo dużym rozgoryczeniem i tęsknotą za stylem życia sprzed 

nabycia niepełnosprawności: 

Czyli tak: te osoby, które są po szkole, czyli wcześniej nie pracowały, czyli brak 

punktualności, brak odpowiedzialności za powierzone im mienie czy przedmioty, brak 

jakiejkolwiek takiej, jak to nazwać… znaczy się brak motywacji przede wszystkim do 

pracy, czym jest praca, po co jest praca, w ogóle dlaczego pracujemy, czyli brak 

takiego etosu pracy. Natomiast te osoby, które wróciły, wypadły z rynku poprzez to, że 

nabyły tą niepełnosprawność, u nich znowu jest taka… brak jakby pogodzenia się z 

tym, z własną niepełnosprawnością, że byłem pracownikiem, często byłem na dość 

odpowiedzialnym stanowisku, choroba powoduje to, że wypadam z tego rynku, no i 

wracam, no i chcę wrócić do pracy, no i oferuje mi się pracę na przykład tylko 

w zakładzie aktywności zawodowej, natomiast mam aspiracje większe. (…) Które nie 

są pogodzone z własną niepełnosprawnością, które nie przyjęły do siebie tego, że są 

osobami z niepełnosprawnością, no i potrzebują pomocy, opieki. (IDI_KZ_ZAZ_2) 

Wśród cech wspólnych dla większości uczestników ZAZ wymieniono swoiste 

zagubienie i nieporadność życiową, silne przywiązanie do znanych osób i nawiązanych 

relacji, z czym bezpośrednio wiąże się bardzo istotna rola rodzin beneficjentów w procesie 
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ich rehabilitacji oraz roszczeniowość - należy jednak zaznaczyć, iż nie jest to cecha, którą 

zdaniem kadry zarządzającej, można przypisać wszystkim beneficjentom ZAZ. 

 

4.1.1 Podsumowanie 
 

Z oferty podmiotów ekonomii społecznej korzystają osoby, które zmagają się z różnego 

rodzaju problemami w życiu społecznym i zawodowym. Podobne charakterystyki mają 

z jednej strony beneficjenci podmiotów zatrudnienia socjalnego – CIS i KIS, z drugiej zaś 

instytucji rehabilitacji osób niepełnosprawnych – WTZ i ZAZ.  

Uczestnikami centrów i klubów integracji społecznej są przede wszystkim osoby długotrwale 

bezrobotne, a także bezdomne, uzależnione od alkoholu i niepełnosprawne. Wśród 

beneficjentów KIS zdarzają się również osoby, wobec których podejmowane są działania 

jedynie z zakresu reintegracji społecznej, gdyż ich problem nie ma charakteru stricte 

zatrudnieniowego – jak np. sprawcy i ofiary przemocy domowej czy osoby po kryzysach 

psychicznych. Badanie wykazało, iż w województwie śląskim działają kluby i centra 

specjalizujące się w kierowaniu wsparcia do określonych grup osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, np. osób niewidomych, jednak na podstawie zrealizowanych 

badań trudno stwierdzić, jak wiele jest takich PES. 

W przypadku obu typów podmiotów zatrudnienia socjalnego, uczestnicy dysponują bardzo 

zróżnicowanym doświadczeniem i stażem zawodowym, począwszy od osób, które nigdy nie 

pracowały, do osób starszych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tym, co 

upodabnia do siebie większość uczestników KIS i CIS jest doświadczenie długotrwałej 

przerwy w pracy zawodowej, która często skutkuje dezaktualizacją posiadanych przez nich 

kwalifikacji. 

Uczestnikami WTZ oraz pracownikami ZAZ są osoby niepełnosprawne. Zarówno w jednym 

jak i w drugim typie PES przeważają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

W przypadku warsztatów terapii zajęciowej beneficjentami są najczęściej osoby, dla których 

jest to pierwsza instytucja, do której trafiają po szkole, czy po pobycie w domu. Mały udział 

w grupie uczestników WTZ mają osoby, które nabyły niepełnosprawność w trakcie życia. 

Takich osób jest znacznie więcej w ZAZ, w związku z czym ich beneficjenci posiadają 

bardzo zróżnicowane doświadczenie zawodowe. W przypadku warsztatów terapii zajęciowej 

dominują osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały. 

Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła na dostrzeżenie pewnych cech, 

które są wspólne dla większości beneficjentów PES. Po pierwsze, są to osoby, które często 

mają problem z funkcjonowaniem społecznym spowodowany deficytami psychologicznymi 

w obszarach takich jak: poczucie własnej wartości, sprawczość, zaufanie, samodzielność, 

aktywność. Po drugie, są to osoby, które z uwagi na swoje problemy często funkcjonują 

długotrwale w strukturach pomocowych i w związku z tym wykształciły specyficzne 

schematy funkcjonowania oparte na roszczeniowości i wyuczonej bezradności. Po trzecie, są 

to osoby, które w związku z brakiem pracy (bardzo często długotrwałym), zatraciły lub nigdy 

nie nabyły nawyków koniecznych do funkcjonowania w świecie zawodowym, takich jak 



28 
 

 
Projekt „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

punktualność, szacunek do pracy i mienia czy troska o higienę osobistą. Specyficzną 

kategorię beneficjentów PES stanowią osoby niepełnosprawne, które z jednej strony są 

bardzo ograniczane przez swoje możliwości fizyczne, a z drugiej przez otoczenie, które 

często autorytarnie chce kierować ich życiem. 

 

4.2. Motywacje i oczekiwania beneficjentów PES  
 

Beneficjenci PES o charakterze integracyjnym rozpoczynają uczestnictwo w podmiecie 

motywowani różnymi powodami. Poniżej zaprezentowano główne czynniki skłaniające osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym do wejścia w system reintegracji społeczno-zawodowej 

w podmiotach ekonomii społecznej. 

 

Kluby integracji społecznej 

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do KIS powodowane jest różnymi motywami. Niektóre 

z nich mają charakter wewnętrzny i dotyczą potrzeby zmiany swojego życia, inne zaś 

ograniczają się do chęci uzyskania konkretnej gratyfikacji.  

Wśród motywacji wskazywanych zarówno przez uczestników KIS jak i kadrę zarządzającą 

klubów można wyróżnić: 

 ogólnie definiowaną chęć zmiany swojego życia i chęć integracji z resztą społeczeństwa: 

Jaka była moja motywacja? Żeby być ponownie członkiem społeczeństwa. Może w taki 

sposób. Żeby można było na nowo funkcjonować w społeczeństwie, żeby być przydatnym. 

(IDI_BK_KIS_1) 

 chęć nawiązania relacji z innymi ludźmi, przełamania izolacji społecznej definiowanej 

przez uczestników KIS jako „siedzenie w domu”: 

No ja jestem w tej chwili sama. Na bezrobociu. Po prostu nie mam ani obowiązków, ani    

jakiegoś…. Tu jest po prostu to, że ja mogę raz… mogę po prostu z kimś porozmawiać… 

(…) czy gdybym miała taką potrzebę to po prostu mogę tutaj przyjść i się 

umówić i pogadać czy coś z tych rzeczy... (IDI_BK_KIS_3) 

 uzyskanie pracy zawodowej, zdobycie kompetencji potrzebnych do jej podjęcia: 

Na pracę. To jest tak, że tym pierwszym elementem, tym przyciągającym jest praca. Chyba 

tylko trafiła się jedna pani, która powiedziała, że ona nie chce pracy i nie chce kursu 

zawodowego, tylko ona chce pobyć tutaj. (IDI_KZ_KIS_2) 

 uzyskanie gratyfikacji – szkolenia, kursu, mieszkania: 

  Najważniejsze to na pewno zrobienie tego prawa jazdy, to nie chciałem tego odpuścić po 

prostu. Jeżeli jest taka możliwość, no to już podjąłem właśnie taką ostateczną decyzję, że 

będę brał udział w tym programie, no i dzięki temu zyskam, chociaż to prawo jazdy 

(IDI_BM_KIS_3) 
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Kadra KIS wskazywała zaś dodatkowo na zewnętrzną motywację związaną z chęcią 

utrzymania pomocy/świadczeń uzyskiwanych z ośrodka pomocy społecznej i wypełnienia 

zaleceń pracowników socjalnych, po to, by uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji 

związanych z odmową udziału w zajęciach prowadzonych w klubie: 

Różnie to jest, ale… Bo są osoby, które liczą na konkretną pomoc, że uda im się dzięki 

temu, że u nas są, znaleźć pracę, że im to pomoże, itd. Natomiast w większości jest tak, 

tak jak mówiłam wcześniej, oni są skierowani do nas przez pracowników 

socjalnych i w pierwszym momencie słyszymy: „No nie wiem, po co tu przyszłam, bo 

przysłał mnie pracownik socjalny”. I to już jest taki mechanizm obronny, bo już się 

bronię, już jestem na nie. Przychodzą w większości dlatego, że chcą mieć święty 

spokój i chcą mieć pomoc, ale na szczęście w trakcie zajęć, w trakcie spotkań, 

w trakcie indywidualnych, grupowych konsultacji, rozmów z doradcami, rozmów 

z konsultantami, przełamują jakieś takie bariery i zaczynają współpracować. 

(IDI_KZ_KIS_4) 

Oczekiwania beneficjentów KIS związane z ich uczestnictwem w podmiocie są w dużej 

mierze zbieżne z ich motywacjami. Jeden z uczestników wskazał ponadto, iż w momencie 

przystąpienia do klubu oczekiwał dostosowania oferty do jego potrzeb poprzez wprowadzenie 

interesujących go zagadnień do programu zajęć. Oczekiwanie to zostało zaspokojone. 

No na pewno mniej oczekiwałam niż dostałam (…) Więc już na pewno był plus, na 

pewno dotrzymano słowa, w tym, że będziemy sobie sami wybierać kursy, jakie 

chcemy i na pewno były dokładnie tak przystosowane pod nas, dlatego że my 

mówiłyśmy o założeniu firmy i też właśnie pojawiły się w tym kursie te elementy 

właśnie zarządzania własną firmą. (IDI_BK2_KIS_2) 

Należy jednak zauważyć, iż większość beneficjentów w zasadzie nie miała sprecyzowanych 

oczekiwań w odniesieniu do swojego uczestnictwa w KIS. 

Nie miałam pojęcia, że tu się mogę czegoś uczyć konkretnie np., że jakieś kursy czy 

coś, to tego jeszcze nie wiedziałam w tym momencie... no, nie miałam jakiś 

konkretnych takich oczekiwań, bo tak jak mówię, ja się wcześniej z tym nie spotkałam. 

(IDI_BK_KIS_3) 

 

Centra integracji społecznej 

Motywacje beneficjentów CIS do uczestnictwa w podmiocie są zbieżne z pobudkami, które 

kierują beneficjentami KIS. Dla nich również kluczowe jest z jednej strony przełamanie 

izolacji społecznej i nawiązanie relacji interpersonalnych, a z drugiej podniesienie swoich 

kwalifikacji oraz znalezienie pracy. Dodatkowo, uczestnicy CIS motywowani są przez 

instrumenty dostępne tylko w tym typie PES - świadczenie reintegracyjne oraz specjalne 

programy związane z rozwiązywaniem konkretnych problemów takich jak np. zadłużenie 

czynszowe.  

Tu jest płaca. ( IDI_BM_CIS_1) 
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W przypadku problemów uczestników centów integracji społecznej z zadłużeniem 

czynszowym, podmioty oferują im pomoc prawną w tym zakresie. Niektóre CIS są nawet 

zakładane właśnie w celu reintegracji dłużników czynszowych w danej gminie. W tego typu 

PES część świadczenia jest odciągana na rzecz spłaty zadłużenia, a ich beneficjenci mają 

większe szanse na umorzenie odsetek oraz wstrzymania procesu eksmisji.  

Po drugie miałam zadłużenie za mieszkanie, prawda, i to też było podstawą, że byli 

przyjmowani ludzie z zadłużeniami, żeby mogli sobie to spłacić, więc to też był główny 

powód żeby wejść do tego CIS-u,, ponieważ wtedy te odsetki się „stopowały”, nie 

szły i łatwiej było. No, nie powiem, spłacam, w dalszym ciągu spłacam, bo miałam 

dosyć duże zaległości. (IDI_BK_CIS_1) 

Zdaniem kadry zarządzającej, beneficjenci CIS (podobnie jak beneficjenci KIS) często 

rozpoczynają uczestnictwo w zajęciach głównie po to, by wypełnić oczekiwania 

pracowników socjalnych i zachować wsparcie otrzymywane z ośrodka pomocy społecznej. 

Podobnie, jak w przypadku beneficjentów klubów, oczekiwania uczestników centrów 

dotyczące ich udziału w podmiocie są zbieżne z ich motywacjami. Ponadto, beneficjenci tego 

typu PES spodziewają się uzyskania konkretnego efektu psychologicznego – zyskania 

pewności siebie, szacunku do siebie, asertywności, otwartości.  

Jakie oczekiwania? No po prostu może takie też, że… może jakieś takie bardziej 

otwartość do ludzi, żeby człowiek się bardziej otworzył przed ludźmi i to właśnie też 

ćwiczymy na zajęciach grupowych z panią psycholog. Jakieś tam radzenie sobie ze 

stresem, jakieś tam radzenie sobie z dziećmi czy z jakimiś tam nałogami, czy po prostu 

z jakimiś ludźmi takimi (…)Tego się uczymy w centrum (…) I tego oczekuję, tak. 

(IDI_BK_CIS_4) 

Jeden z przedstawicieli kadry zarządzającej zwrócił także uwagę na problem rozminięcia się 

oczekiwań uczestników CIS z rzeczywistością funkcjonowania centrów, związany 

z traktowaniem udziału w podmiocie, jako zwykłej pracy zawodowej. Część beneficjentów 

jest rozczarowana zarówno wysokością zarobków, jak i strukturą programu przewidującą 

szereg zajęć integracyjnych. 

Tak naprawdę na to, co liczą od pracy, którą by chcieli znaleźć, więc 2600 na 

rękę i nie 4 dni urlopu, ale 26. Tego, co po prostu każdy chciałby, bo oni chcieliby 

pracować ci, co przyszli, bo chcieli pracować oczekują tego, co praca. I teraz zderzają 

się, że to jest program, że to trochę inaczej wygląda i dlatego, no mówię, dla mnie 

ważne jest uświadomić, że to nie jest sposób na życie, to nie jest praca, to nie jest ten 

transatlantyk, który mamy przepłynąć ocean swojego życia, tylko to jest w tym 

momencie szalupa ratunkowa, coś doraźnego, coś czasowego, coś, co zresztą ma ramy 

czasowe, do półtora roku maksimum. (IDI_KZ_CIS_2) 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Motywacje beneficjentów warsztatów terapii zajęciowej do uczestnictwa w podmiocie nie 

odbiegają od tych, którymi kierują się klienci CIS oraz KIS. Przejawiają się one przede 
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wszystkim w chęci nawiązania relacji z innymi ludźmi, przełamania izolacji 

społecznej i posiadaniu zajęcia, które nadałoby sens ich życiu. 

WTZ jest dla osób niepełnosprawnych przede wszystkim miejscem spotkań z innymi ludźmi, 

umożliwiającym nawiązanie kontaktów interpersonalnych, zawarcie znajomości a nawet 

przyjaźni. 

Chęć bycia z innymi uczestnikami, z grupą, żeby nie być w domu samemu. Bardzo 

chętnie przejeżdżają i uczestniczą w tej społeczności swojej […]Chęć doświadczenia 

nowych rzeczy, do których nie mają dostępu w domu, w swoich miejscowościach, 

w których mieszkają. Bycie z grupą, zawieranie nowych relacji, przyjaźni, uczenia się 

też nowych umiejętności. (IDI_KZ_WTZ_1) 

Dla niektórych to jedyne wyjście na świat. Mamy takiego pana, który przez prawie 20 

lat siedział w domu, teraz ma 42 lata, i matka nie wiedziała, że jest coś takiego jak 

warsztaty dla niewidomych, bo związek nie informował, i on po iluś latach siedzenia 

cały czas w domu, niewychodzenia nigdzie, jest u nas. I teraz jeździ na różne 

wycieczki, integruje się.(FGI WTZ) 

Programy rehabilitacyjne realizowane w podmiocie umożliwiają jednak nie tylko 

uczestnictwo w grupie osób niepełnosprawnych, ale także „asekurowane” przez pracowników 

WTZ kontakty z resztą społeczeństwa oraz z instytucjami publicznymi (np. urzędy, kina, itp.). 

Tym atrybutem jest na przykład możliwości spotkania się w grupie, możliwość udziału 

w życiu społecznym, możliwość pracy, terapii przez pracę, terapii przez sztukę, 

możliwość rozwijania swoich zainteresowań, możliwość skorzystania na przykład 

z opieki pielęgniarskiej. Możliwość skorzystania z rehabilitacji ruchowej, możliwość 

wyjazdu do kina, teatru, na wycieczkę. (IDI_KZ_WTZ_3) 

Uczestnicy warsztatów posiadają relatywnie silną motywację do nawiązania relacji 

społecznych, co sprzyja skuteczności ich rehabilitacji społecznej. Co istotne, w tym aspekcie 

ujawnia się także pewne napięcie pomiędzy projektowanymi w systemie aktywizacji osób 

niepełnosprawnych celami WTZ tzn. integracją społeczną i zawodową. Nawiązanie silnych 

więzi społecznych pomiędzy uczestnikami warsztatów uznać można za wskaźnik sukcesu 

rehabilitacji społecznej, ale niekiedy – paradoksalnie – może ono stanowić barierę 

w podjęciu aktywności zawodowej przez te osoby. Wiąże się ono bowiem z opuszczeniem 

warsztatów przez osoby niepełnosprawne, a tym samym ze znaczącym osłabieniem tych 

więzi, które postrzegane są przez beneficjentów jako najistotniejsza korzyść 

z uczestnictwa w WTZ. 

Bo się więzi międzyludzkie tutaj tworzą, przyjaźnie się tworzą, które są przenoszone 

poza Warsztat Terapii Zajęciowej, poza pracę godzin warsztatowych. I to jest dla nich 

sytuacja stresowa, że muszą stąd kiedyś odejść. Niestety tak musi być. Po kilku latach 

muszą przejść na inne pole do działania. (IDI_KZ_WTZ_4) 
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Drugim istotnym czynnikiem motywującym beneficjentów do uczestnictwa w warsztatach 

jest możliwość sensownego zagospodarowania czasu wolnego, którego nadmiar doskwierał 

wielu z nich przed rozpoczęciem uczęszczania do PES. 

Po prostu mnie się wydaje, żeby było jakieś zajęcie, bo nie ma pracy, nie przyjęli mnie 

do żadnej pracy. A tam w każdym razie było jakieś zajęcie. Nie powiem, nie pieniędzy 

za to nie ma, jakiegoś wynagrodzenia, ale było zajęcie. Niby 8 godzin, czy tam… No, 

8, ale po prostu było zajęcie, typowo traktujemy to jako pracę. Bo zawsze coś do 

roboty jest. Jeździmy po różne towary czy coś, jak tam jest na ośrodek. Bo jest takie 

zajęcie, czy tam pomoc różnym instruktorom, jeśli o coś poproszą. Dlatego mówię – 

traktuję to też jako pracę. (IDI_BM_WTZ_3) 

Co istotne w wypowiedziach beneficjentów WTZ nie pojawiły się wskazania na motywacje 

typu „możliwość podjęcia skutecznej rehabilitacji”. Wobec powyższego można przypuszczać, 

iż warsztaty terapii zajęciowej postrzegane są przez beneficjentów raczej jako „punkty 

integracyjne” niż miejsca rehabilitacji, w których można pokonać własne słabości i nauczyć 

się lepiej funkcjonować w społeczeństwie oraz nabyć kompetencje niezbędne do wejścia na 

rynek pracy. Takie postrzeganie podmiotu przez samych jego uczestników może stanowić 

istotną barierę obniżającą jego skuteczność. 

Także oczekiwania beneficjentów warsztatów związane z uczestnictwem w podmiocie są 

zasadniczo zbieżne z ich motywacjami do przystąpienia do PES. Kadra zarządzająca WTZ 

wskazała dodatkowo, iż niektórzy beneficjenci oczekują pomocy w zakresie podjęcia 

aktywności zawodowej. 

Na co liczą? Myślę, że każdy też indywidualnie do tego podchodzi, część na przykład 

osób, które mówią o tym głośno (…) liczy na to, że tu po jakimś takim okresie 

aktywizacji gdzieś faktycznie pójdą dalej na rynek pracy, gdzieś znajdą pracę, są też 

takie osoby. To są takie, powiedzmy, na takim większym poziomie funkcjonowania, 

które jakby są świadome tego swojego życia. Takie osoby powiedzmy mniej świadome 

raczej mi się wydaje, że oczekują bycia w grupie, bycia akceptowanymi, bycia 

lubianymi, bycia zauważonymi w grupie i takie chęci raczej wspólnej gdzieś tam 

egzystencji. (IDI_KZ_WTZ_2) 

Jeden z respondentów – przedstawicieli kadry zarządzającej WTZ – zwrócił uwagę na silną 

presję ze strony rodziców beneficjentów, by ich dzieci uczestniczyły w podmiocie po to, by 

oni w tym czasie mogli pracować. 

Mogą się czegoś nauczyć nowego. No i też często rodzice każą chodzić. (…) Jeżeli 

rodzic ma dziecko niepełnosprawne, to jest to problem z utrzymaniem się, z podjęciem 

pracy przez tego rodzica, z częstym zwolnieniami się z pracy, na co pracodawcy źle 

patrzą. I żeby mieć pewien rodzaj stabilizacji, no to chętnie oddają nam pod opiekę 

swoje dzieci. (IDI_KZ_WTZ_4) 

Co istotne, oczekiwania niektórych uczestników wobec warsztatów kształtują się dopiero po 

pewnym okresie od rozpoczęcia terapii w podmiocie.  
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Nie miałem zbyt wielkiego wyobrażenia o tym, co tu się robi. Tak (…) z dnia na dzień 

człowiek się w to (…) wdrażał, praktycznie (…) bez większych oczekiwań, bez 

konkretów, przyszedłem zobaczyć jak to wszystko wygląda. (IDI_BM_WTZ_1) 
 

Zakłady aktywności zawodowej 

Motywacje uczestników ZAZ do podjęcia pracy w podmiocie również nie odbiegają od tych, 

które kierują beneficjentami innych typów PES.  

Zdaniem kadry zarządzającej bodźcem do podjęcia decyzji o uczestnictwie w zakładzie jest 

przede wszystkim możliwość nawiązania silnych więzi społecznych z innymi pracownikami 

ZAZ oraz przełamania dotychczasowej izolacji, a także chęć podniesienie poczucia własnej 

wartości. 

Specyficznym dla beneficjentów zakładów aktywności zawodowej, a równocześnie silnym 

motywatorem, jest także wynagrodzenie otrzymywane za pracę w podmiocie. 

No wie Pan, no przede wszystkim, tu nie czarujmy się, ale większość z nich, no 

pieniądz, no ekonomia, prawda, no ludzie nie wszyscy mają renty przyznane, no więc 

część z nich faktycznie to jest jedyny jakiś tam dochód. (IDI_KZ_ZAZ_3) 

Beneficjenci ZAZ zasadniczo zgadzają się z opiniami kadry na temat ich motywacji do pracy 

w podmiocie, lecz wskazują na dodatkowe pobudki, którymi są: dobre warunki panujące 

w podmiocie oraz dostosowanie wszystkich aspektów funkcjonowania zakładu (np. 

architektoniczne dostosowanie stanowisk pracy) do potrzeb i ograniczeń osób 

niepełnosprawnych. 

Ten zakład, mi się wydaje jest dostosowany do takich właśnie jak my, no nie, z tymi 

ograniczeniami, na rynku pracy no ciężko by mi było, bałabym się barier, bałabym się 

schodka jednego (…) a to jednak wiedziałam, że ten zakład jest dla 

niepełnosprawnych, a więc on musi być dostosowany, że ja jako osoba 

niepełnosprawna będę sobie mogła w nim poradzić. (IDI_BK1_ZAZ_4) 

Oczekiwania pracowników ZAZ również są zasadniczo spójne z ich motywacjami do 

uczestnictwa w podmiocie, tym niemniej jednak, w odpowiedziach kadry zarządzające ZAZ 

pojawiły się również wskazania wykraczające poza opisane wcześniej czynniki motywujące. 

Kierownicy zakładów zwracali przede wszystkim uwagę na to, iż niektórzy pracownicy 

oczekują przygotowania do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

Te osoby, które są młode, no po szkole czy w jakimś tam zakresie jeszcze, które szukają 

doświadczenia, no to jako etap przejściowy traktują ZAZ i my też to traktujemy jako 

etap przejściowy. (IDI_KZ_ZAZ_2) 

Ponadto, kierownicy PES twierdzili, iż pracownicy oczekują rozbudowanej oferty 

rehabilitacyjnej zarówno zdrowotnej (usługi medyczne i rehabilitacyjne), jak i społecznej 

(wyjścia, wycieczki). 
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4.2.1 Podsumowanie 
 

Można wyróżnić dwie główne grupy motywacji beneficjentów podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym do uczestnictwa/pracy w PES. Pierwsza grupa 

motywacji związana jest z zaspokojeniem podstawowych potrzeb społecznych w zakresie 

kontaktu z innymi ludźmi, przełamania izolacji społecznej, nawiązania więzi społecznych 

(relacji towarzyskich, przyjacielskich). Druga grupa motywacji związana jest 

z zaspokojeniem potrzeb samorozwoju, bycia przydatnym (nadania życiu większego 

sensu) i wykonywania pracy.   

Potrzeby te mają charakter uniwersalny, jednak szczególnie w przypadku osób 

z niepełnosprawnościami (uczestnicy WTZ i ZAZ) kwestia przełamania izolacji, często także 

fizycznej, ma charakter kluczowy. 

Ponadto tym, co dodatkowo motywuje beneficjentów CIS i ZAZ do uczestnictwa 

w podmiocie są otrzymywane świadczenia pieniężne.  

 

4.3. Oferta podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym 

oraz ich działalność  
 

4.3.1. Schematy działania i formy wsparcia oferowane w ramach PES o charakterze 

integracyjnym 
 

Kluby integracji społecznej 

Kluby integracji społecznej, w odróżnieniu od centrów integracji społecznej, nie mają ściśle 

określonego schematu działania narzuconego przez ustawy czy też rozporządzenia, co 

powoduje, iż pomiędzy poszczególnymi podmiotami mogą istnieć duże różnice w tym 

aspekcie. Badanie wykazało, że zakres wsparcia udzielanego w KIS jest silnie uzależniony 

od źródła jego finansowania.  Te kluby, które są finansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oferują zazwyczaj szerszy zakres wsparcia (kursy zawodowe, 

staże i szkolenia) niż te finansowane ze środków własnych organizatora – jednostki 

samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej. 

Na podstawie wypowiedzi respondentów – kadry zarządzającej KIS – zarysować można 

podstawowy blok działań realizowanych w ramach KIS, który przedstawiony został na 

poniższym schemacie. 
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Schemat 1. Formy wsparcia udzielanego w ramach KIS 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IDI oraz FGI. 

 

W przeważającej części przebadanych KIS funkcjonujących na terenie województwa 

śląskiego zdecydowanie większy nacisk kładziony jest na realizację działań 

w obszarze integracji społecznej. 

Na podstawie wypowiedzi przedstawicieli kadry zarządzającej KIS można wyróżnić 

2 modele działalności klubów, w zależności od intensywności, z jaką prowadzona jest 

aktywizacja zawodowa: 

 model przykładający dużą wagę do aktywizacji zawodowej, wykorzystujący 

w szerokiej skali narzędzia aktywizacji zawodowej, takie jak staż zawodowy lub 

pomoc beneficjentom w poszukiwaniu pracy: 

My w ramach KIS realizujemy projekty i jeden z projektów, który w chwili obecnej 

realizujemy składa się z procesu, osoba już po pracy z terapeutą i z psychologiem 

wchodzi na ścieżkę aktywizacji zawodowej. Najpierw pracuje z doradcą zawodowym 

wypracowuje ścieżkę dalszego rozwoju zawodowego, następnie uczestniczy 

w warsztatach orientacji na rynku pracy, to jest taki cykl warsztatów czterogodzinnych 

gdzie uczy się umiejętności interpersonalnych, ale też zwiększa swoją motywację, 

gospodarowanie skromnym budżetem, takie podstawowe rzeczy, no i przede wszystkim 

dowiaduje się więcej na temat aktualnej sytuacji, jaka występuje na rynku pracy, jakie 

ma szanse zatrudnienia. Po tym etapie wchodzi już następnie pod opiekę osobistego 

doradcy, specjalisty ds. aktywizacji, który tą osobę już prowadzi w kierunku podjęcia 

kursu zawodowego, wyszukuje, pomogą podjąć ten kurs, wyszukany i wypracowany 

wcześniej w ramach ścieżki z doradcą i kończy się wejściem na staż zawodowy, po 

którym nasz proces w zasadzie się kończy. (IDI_KZ_KIS_1) 

 model zakładający skoncentrowanie się przede wszystkim na reintegracji 

społecznej uczestników: 

Integracja społeczna 

aktywności grupowe  - 
wyjścia do teatru, kina, 
wycieczki 

umożliwienie spotkań w 
klubie 

Terapia indywidualna i grupowa 

praca indywidualna z 
psychologiem, terapeutą,  

grupy wsparcia, grupy 
samopomocowe 

warsztaty  

Integracja zawodowa 

spotkania z doradcą 
zawodowym 

pośrednictwo pracy 

szkolenia i kursy 
zawodowe 

staże zawodowe 
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To są dwie grupy, trzy grupy (…) wsparcia. Po pierwsze to jest taka integracja 

społeczna, czyli możemy sobie posiedzieć, pobyć, porozmawiać „na luzie”. Druga 

ważna grupa to jest wsparcie rzeczowe, taka pomoc na zewnątrz, czyli ta kwestia 

jedzenia, mebli, ubrań, mamy coś takiego, co nazwaliśmy „Bank Drugiej Ręki” czyli 

pozyskujemy rzeczy, meble przeróżne od ludzi, którym nie są już potrzebne, a które są 

w dobrym stanie, rozdajemy je ludziom potrzebującym (…) no i trzecia to wsparcie 

specjalistów: psychologa, terapeuty, prawnika, liderów KIS-u, asystentów 

rodzin i wszystkich tych, których zapraszamy na zajęcia dodatkowe. (IDI_KZ_KIS_2) 

 

Centra integracji społecznej 

W przeciwieństwie do KIS, ścieżka wsparcia oferowanego w ramach CIS jest dokładnie 

określona w Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2011 

r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) i w zasadzie we wszystkich centrach powinna przebiegać 

w sposób zbliżony do przedstawionego na poniższym schemacie. 
 

Schemat 2. Formy wsparcia udzielanego w ramach CIS 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IDI oraz FGI oraz ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). 

 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. 

z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), uczestnik CIS ma dodatkowo prawo do: 

 szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich; 

 odzieży roboczej i obuwia roboczego; 

Integracja społeczna 

konsultacje z pracownikiem 
socjalnym ("prostowanie" spraw 

życiowych") 

poradnictwo psychologiczne 
(indywidualne  i warsztaty 

grupowe) 
psychoedukacja (żywienie, higiena) 

Integracja zawodowa 
doradztwo zawodowe 

(diagnoza i konsultacje 
indywidualne, warsztaty 
grupowe), poradnictwo 

pracy 

kursy i szkolenia 

przystosowanie 
zawodowe - staż (w 

ramach warsztatów CIS 
lub u pracodawcy 

zewnętrznego) 

zatrudnienie wspierane 

Rekrutacja 

Wywiad pracownika socjalnego (kwestie formalne, 
sytuacja prawna uczestnika) 

Opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia 
Socjalnego 
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 bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach, w tym do środków 

ochrony indywidualnej; 

 jednego nieodpłatnego posiłku dziennie. 

W okresie uczestnictwa w centrum integracji społecznej beneficjent otrzymuje świadczenie 

integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych z wyjątkiem pierwszego 

„próbnego” miesiąca, w którym świadczenie wynosi 50% zasiłku dla osób bezrobotnych. 

Zakłada się, że czas uczestnictwa w CIS wynosi 12 miesięcy (1 miesiąc próbny + 11 

miesięcy pełnoprawnego uczestnictwa). Okres ten może być wydłużony o następne 

6 miesięcy. W czasie rocznego pobytu w centrum, beneficjentowi przysługują 4 dni wolne. 

W odróżnieniu od KIS, aktywizacja zawodowa jest w centrach integracji społecznej, 

co najmniej tak samo istotna, jak aktywizacja społeczna. Kierownicy CIS podkreślali, że 

rozdzielanie tych dwóch obszarów reintegracji jest raczej sztuczne, gdyż warunkiem 

koniecznym do podjęcia jakiejkolwiek aktywności zawodowej jest osiągnięcie choćby 

minimalnego stopnia integracji społecznej, zaś podjęcie aktywności zawodowej pozytywnie 

wpływa także na aktywność społeczną uczestnika CIS. 

Przedstawiciele kadry zarządzającej deklarowali, iż działania kierowane do beneficjentów, 

pomimo tego, iż muszą mieścić się w ustawowych ramach, są bardzo 

zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i specyfiki każdego z uczestników. 

Praca indywidualna jest kluczowa również ze względu na konieczność dokonania 

szczegółowej diagnozy sytuacji każdego z uczestników centrum, w tym w szczególności 

problemów doświadczanych przez daną osobę. 

Natomiast na takich indywidualnych zajęciach z psychologiem (…) jesteśmy w stanie 

brzydko mówiąc namierzyć problem. Namierzyć problem i też możemy znaleźć 

rozwiązania na, znaczy znaleźć powód co się dzieje, że tak osoba np. przychodzi, jest 

pobita. Bo to się zdarza. Tak jest i widzimy, że na początku ta osoba tłumaczy się, ze 

wpadła na drzwi, że się przewróciła. Natomiast pracujemy usilnie żeby ta osoba się 

zdobyła na odwagę i zaufała nam i wtedy pomagamy (…) zakładana jest jedna z tych 

niebieskich kart. (IDI_KZ_CIS_1) 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Na podstawie zrealizowanych badań jakościowych można wyróżnić pewne wspólne dla WTZ 

formy pomocy udzielanej beneficjentom. Kadra zarządzająca warsztatami raczej niechętnie 

rozdziela analitycznie pojęcia aktywizacji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji 

zdrowotnej, która jest prowadzona w podmiotach tego typu. Niektóre działania wykonywane 

w ramach warsztatów np. zajęcia w pracowniach zawodowych pozwalają – oprócz nabywania 

kompetencji zawodowych – rozwinąć np. zdolności manualne, co przekłada się na lepsze 

efekty w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. Tym niemniej, można stwierdzić, że 

wszystkie trzy cele WTZ mają przypisane odpowiednie formy wsparcia.  
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Schemat 3. Formy wsparcia udzielanego w ramach WTZ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IDI oraz FGI. 

 

W zakresie rehabilitacji społecznej wykorzystywane są bardzo różnorodne formy wsparcia 

takie jak praca w grupach, zajęcia kulturalne, wyjścia do kina, wycieczki, ogniska czy też 

trening ekonomiczny, którego celem jest nauczenie osób niepełnosprawnych 

(w szczególności intelektualnie) racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. 

Do zadań uczestników należy tzw. trening ekonomiczny. Dostają określoną kwotę 

pieniędzy i razem z instruktorem idą do sklepu i sobie coś kupują. I robią to w sposób 

indywidualny. (…) I uczą się gospodarowania pieniądzem. (IDI_KZ_WTZ_4) 

Formą wsparcia, która jest najczęściej oferowana w ramach reintegracji zawodowej są zajęcia 

w pracowniach zawodowych, w których osoby niepełnosprawne przyuczają się do zawodu, 

bądź też po prostu nabywają podstawowe kompetencje manualne i intelektualne możliwe do 

wykorzystania na różnych stanowiskach pracy.  

Natomiast tutaj na Warsztatach prowadzimy rehabilitację zawodową, czyli 

przygotowujemy do prac introligatorskich, do prac stolarskich, do prac krawieckich, 

do prac związanych ogólnie ze sztuką użytkową (...). W gospodarstwie domowym, 

gdzie wielu naszych uczestników mogłoby być w przyszłości pomocnikami kucharza. 

(IDI_KZ_WTZ_4) 

Należy podkreślić, iż reintegracja zawodowa w większości badanych WTZ schodzi raczej 

na drugi plan, w stosunku do rehabilitacji społecznej i zdrowotnej uczestników, przede 

wszystkim ze względu na brak przekonania zarówno samych beneficjentów i ich rodzin, 

jak i kadry zarządzającej o realnej możliwości podjęcia aktywności zawodowej przez 

większość z podopiecznych. 

W zakresie rehabilitacji zdrowotnej podstawą codziennej pracy są ćwiczenia prozdrowotne 

wykonywane w PES oraz pomoc uczestnikom WTZ w korzystaniu z profesjonalnych 

usług medycznych. Beneficjenci warsztatów mają zazwyczaj także możliwość uczestnictwa 

w wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych.  

Rehabilitacja społeczna 

praca w grupach, 
zajęcia kulturalne, 
wyjścia do kina, 
wycieczki, 
ogniska, 
trening ekonomiczny. 

Rehabilitacja zdrowotna 

ćwiczenia prozdrowotne 
wykonywane w WTZ, 

pomoc w korzystaniu z 
profesjonalnych usług 
medycznych. 

Rehabilitacja zawodowa 

pracownie zawodowe. 
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Wsparcie pomocy medycznej, dowóz do lekarza czy na jakieś badania (…). 

W przypadku rehabilitacji typowo fizycznej to turnusy rehabilitacyjne. 

(IDI_KZ_WTZ_1) 

Należy zauważyć, że powszechnie wykorzystywaną w WTZ metodą pracy z nowoprzyjętymi 

uczestnikami jest stosowanie tzw. okresu adaptacyjnego, w którym nowy beneficjent ma 

m.in. możliwość zaznajomienia się z ofertą poszczególnych pracowni zawodowych. Dopiero 

po tym czasie tworzone są tzw. Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR), 

dostosowywane do potrzeb i możliwości każdego z uczestników podmiotu i będące podstawą 

do planowania pracy z nimi. 

Na pewno jest proces taki adaptacyjny, przez pierwszy okres jak przychodzą to przez 

pół roku w każdej pracowni są po miesiącu aż przejdą cały cykl tych pracowni 

warsztatowych, żeby się zapoznać z działalnością. Później jest już po prostu taka 

praca z uczestnikiem na podstawie takich indywidualnych programów 

rehabilitacyjnych. Później widzimy, co można, z kim zrobić i co komu polecać do 

pracy, żeby można było jak najwięcej z tą osobą osiągnąć, żeby czuła ona satysfakcję z 

wykonywanej pracy. (IDI_KZ_WTZ_1) 

W związku z sygnalizowanymi w poprzednich rozdziałach raportu trudnościami 

w reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, powiązanych z postawami 

ich rodziców, w WTZ podejmowane są także działania skierowane do rodzin 

beneficjentów. 

Wsparcie dla rodziców, wsparcie indywidualne dla uczestników, wsparcie 

indywidualne dla rodziców (…), mamy takie spotkanie coroczne z rodzicami. 

(IDI_KZ_WTZ_1) 

Podsumowując, formy wsparcia oferowane w ramach warsztatów terapii zajęciowej 

wydają się być zróżnicowane. Z uwagi na złożoność procesu rehabilitacyjnego i – w miarę 

możliwości – dostosowywanie terapii do indywidualnych potrzeb poszczególnych 

beneficjentów w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji, konieczna jest bardzo 

dobra organizacja i szczegółowe zaplanowanie każdego dnia  przez kadrę zarządzającą WTZ. 

Jest plan dnia, plan pracy. Pracownia rehabilitacyjna ma swój grafik, według którego 

osoby przychodzą na zajęcia (…) w godzinach dopołudniowych jedna osoba 

przychodzi z pracowni i w godzinach popołudniowych druga osoba. (IDI_KZ_WTZ_1) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Proces rehabilitacji w zakładach aktywności zawodowej realizowany jest zgodnie 

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

osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

Identycznie, jak w przypadku WTZ, w zakładach prowadzona jest reintegracja społeczna 

i zawodowa oraz rehabilitacja zdrowotna. 
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Schemat 4. Formy wsparcia udzielanego w ramach ZAZ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IDI oraz FGI. 

 

Tak samo, jak w przypadku WTZ, podstawowe wytyczne dotyczące realizacji procesu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych zawarte są w tzw. Indywidualnych Programach 

Rehabilitacji (IPR), które zawierają diagnozy deficytów beneficjentów ZAZ oraz wskazują 

działania, które należy podjąć w celu poprawy ich sytuacji w każdym z trzech obszarów: 

zawodowym, zdrowotnym i społecznym. 

Wszystkie zakłady aktywności zawodowej, które objęte zostały badaniem działają 

zgodnie z zaprezentowanym powyżej schematem. Na podstawie wypowiedzi kadry 

zarządzającej można stwierdzić, iż nieznaczne różnice w schematach działań i formach 

wsparcia udzielanych w poszczególnych podmiotach pojawiają się jedynie w następujących 

kwestiach: 

 tworzenie IPR – większość przedstawicieli ZAZ deklaruje, iż dla każdego 

beneficjenta tworzy się jeden ogólny IPR, jednakże zdiagnozowano także podmiot, 

w którym tworzone są 3 osobne dokumenty: Indywidualny Program Rehabilitacji 

zawierający ogólną diagnozę pracownika ZAZ, Indywidualny Program Rehabilitacji 

Zawodowej oraz Indywidualny Program Rehabilitacji Leczniczej. Dla rehabilitacji 

społecznej nie tworzy się odrębnego dokumentu. 

Następnie jest przygotowany indywidualny program rehabilitacji zawodowej, czyli na 

poszczególnym stanowisku pracy. Czyli jeżeli dana osoba idzie na grafikę 

komputerową (…) ma poszczególne etapy, które musi przejść. (…) Później jest IPR 

leczniczy, to co realizuje fizjoterapeuta wraz z lekarzem. Bo są osoby też takie, które 

mają na przykład przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej, no i wtedy one muszą 

być w tej rehabilitacji społecznej. (…)I tym trzecim elementem jest rehabilitacja 

społeczna, na której nie ma indywidualnego programu rehabilitacji, ale w ich ogólnej 

rehabilitacji jest to zapisywane (IDI_KZ_ZAZ_2) 

Reintegracja społeczna 

aktywność poza ZAZ - 
wyjścia, wycieczki, 

aktywność w ramach 
ZAZ - gry i spotkania 
grupowe. 

Rehabilitacja zdrowotna 

fizjoterapia w ZAZ, 

usługi medyczne poza 
ZAZ. 

 

Reintegracja zawodowa 

przygotowanie do pracy 
(rozpoznanie możliwości, 
kursy, szkolenia), 

praca. 
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 rehabilitacja społeczna – większość przedstawicieli ZAZ wskazuje, iż jest ona 

prowadzona głównie poprzez: wycieczki, wyjścia do instytucji kultury etc., rzadziej 

przez działania podejmowane w siedzibie podmiotu takie jak np. gry zespołowe.  

 

4.3.2. Formy wsparcia najchętniej wybierane przez uczestników i najskuteczniejsze 

w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 
 

Kluby integracji społecznej 

Jak wynika z wypowiedzi kadry zarządzającej PES oraz deklaracji samych uczestników 

wszystkie formy wsparcia oferowane w KIS są przez nich odbierane pozytywnie 

Największym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszą się: 

 kursy, szkolenia, prace społecznie użyteczne pozwalające na uzyskanie twardych 

kompetencji i przybliżające do podjęcia pracy: 

(…) ten główny cel, dla którego myśmy się tu pojawili, to jest praca, więc ten 

najmocniejszy element to jest kurs zawodowy. (IDI_KZ_KIS_2) 

 formy wsparcia o charakterze rekreacyjnym – wycieczki, wyjścia poza KIS itd., które 

dobrze integrują grupę i pozwalają beneficjentom na oderwanie się od codzienności. 

Do oferowanych w KIS form wsparcia należą również doradztwo zawodowe i poradnictwo 

psychologiczne. Są one punktem wyjścia do wszystkim kolejnych działań – doradztwo 

w obszarze reintegracji zawodowej, a poradnictwo psychologiczne w obszarze reintegracji 

społecznej. O ile wszyscy beneficjenci chętnie korzystają z doradztwa zawodowego, o tyle 

niektórzy z nich nie są zainteresowani poradnictwem psychologicznym i powątpiewają w jego 

skuteczność.  

 

Centra integracji społecznej 

Beneficjenci CIS (podobnie jak uczestnicy KIS) chętnie korzystają ze wszystkich form 

wsparcia, które są im oferowane w podmiocie, jednak największym zainteresowaniem cieszą 

się: 

 praca w CIS – realizacja konkretnych zadań: 

Też są osoby, które mają zatrudnienie tutaj, że sprzątają, że pozostają na miejscu, 

w zależności od swoich (…) możliwości intelektualnych i fizycznych, że uwzględniamy 

takie sytuacje, żeby, dostosować do możliwości, na ile to jest możliwe. 

(IDI_KZ_CIS_4) 

 formy wsparcia o rekreacyjnym charakterze – wycieczki, wyjścia poza CIS, a także 

spotkania integracyjne wewnątrz samego podmiotu: 
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Najchętniej to są wyjazdy, spotkania (…) chyba ze 3 razy byliśmy na takich imprezach, 

które pozwalają się uczestnikom tam poznać… natomiast mieliśmy też spotkania 

zabawowo-towarzyskie i wolą być tutaj… (IDI_KZ_CIS_1) 

 świadczenie reintegracyjne, które jest dla wielu uczestników najważniejsze: 

Że tak powiem bardzo dosadnie – najbardziej im odpowiada dziesiąty miesiąca, kiedy 

jest przelew, bo nie łudźmy się, to są ludzie, którzy chcą żyć, którzy potrzebują 

pieniędzy, którzy też chcą sobie cos kupić no i tak naprawdę jest główny motyw 

przyjścia tu. (IDI_KZ_CIS_2) 

Identycznie, jak w przypadku uczestników KIS, pewne kontrowersje czy też obawy wzbudza 

wśród beneficjentów CIS korzystanie ze wsparcia psychologicznego (odbieranego przez 

niektórych z nich jako stygmatyzujące). W związku z powyższym, jak zauważył jeden 

z przedstawicieli kadry zarządzającej, tę formę pomocy należy beneficjentom dozować 

ostrożnie.  

(…)bo też miałem takie przypadki, z innego CIS ktoś przyszedł, (…) z doradcą 

zawodowym mieli rozmawiać, no i mi mówi, nie wiedziała, kim jestem: mam nadzieję, 

że to nie psycholog, bo nas zmuszano do tych spotkań z psychologiem na siłę, żeby po 

prostu w statystykach zapisać, natomiast niekoniecznie to było potrzebne. Natomiast 

jak najbardziej uważam, że jest potrzebne, ale roztropnie to trzeba podać. 

(IDI_KZ_CIS_2) 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Zdaniem kadry zarządzającej beneficjenci WTZ szczególnie chętnie korzystają z różnych 

form terapii grupowej, w szczególności ze spotkań o charakterze rekreacyjnym 

odbywających się zarówno w siedzibie warsztatów, jak i poza nią.  

Czyli owszem, być może lubimy tutaj pobyć i popracować, ale najbardziej lubimy jak 

wychodzimy na zewnątrz, idziemy na wycieczkę, gramy w piłkę, jedziemy na narty. 

To jest największa frajda, tak mi się wydaje, to jest moje odczucie. (IDI_KZ_WTZ_3) 

W zakresie wyboru szczegółowych form rehabilitacji (np. wyboru pracowni zawodowej) nie 

ma ze strony kadry zarządzającej WTZ tak jednoznacznych wskazań – wybór ten jest 

pochodną indywidualnych preferencji i zainteresowań każdej osoby niepełnosprawnej. 

Znaczy generalnie co, kto i jaką pracownię wybiera. Jedni lubią gotować, jedni lubią 

szyć, inni nie znoszą szycia. Także od razu oni mówią, że oni tam nie pójdą do szycia, 

bo oni tego nie lubią. (IDI_KZ_WTZ_4) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Beneficjenci ZAZ, podobnie jak uczestnicy innych typów PES, najchętniej korzystają 

z różnych form wsparcia oferowanych w ramach rehabilitacji społecznej, w szczególności 

ze spotkań o charakterze rekreacyjnym odbywających się poza podmiotem – wyjścia do 
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kina, teatru, na basen, itp. Ponadto, kierownik jednego z podmiotów stwierdził, iż formą 

wsparcia, którą beneficjenci cenią sobie w szczególny sposób jest świadczenie pracy. 

Wśród uczestników ZAZ można wyróżnić dwa rodzaje postaw wobec korzystania z usług 

psychologa – jedni uważają, że jest to bardzo ważny element procesu rehabilitacji, inni 

natomiast, że nie potrzebują takich konsultacji. Doradztwo zawodowe nie wzbudza takich 

kontrowersji - większość beneficjentów zakładów chętnie z niego korzysta.  

 

Skuteczność poszczególnych form wsparcia w zakresie aktywizacji 

społecznej i zawodowej beneficjentów PES 

W zgodnej opinii przedstawicieli kadry zarządzającej wszystkich badanych PES o charakterze 

integracyjnym, nie można wyróżnić formy wsparcia, która byłaby znacznie bardziej niż inne 

skuteczna. Kierownicy podkreślali, iż uzyskanie efektów w zakresie integracji 

społecznej i zawodowej zależy od wielu indywidualnych dla danego beneficjenta czynników. 

Ponadto, respondenci zwracali uwagę na brak analitycznej możliwości ocenienia, które 

z zaobserwowanych efektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej przypisać można 

poszczególnym działaniom podejmowanym w ramach podmiotu. Jak zgodnie orzekła kadra 

zarządzająca PES oferowana pomoc musi być zindywidualizowana w stosunku do 

potrzeb i problemów każdego z beneficjentów. Nie można założyć, że jedna z nich jest dobra 

(skuteczna) dla wszystkich. 

 

4.3.3. Rekrutacja uczestników do PES 
 

Kluby integracji społecznej 

Kluby integracji społecznej prowadzą rekrutację ciągłą (w szczególności, jeśli funkcjonują 

w trwałej strukturze OPS) lub projektową, wyznaczoną ściśle etapami projektu (w przypadku 

KIS finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 

Sposobem rekrutacji do KIS jest najczęściej skierowanie uczestników przez inne instytucje 

świadczące wsparcie (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy i in.). Zdarza się 

również, że beneficjenci trafiają do klubu z własnej inicjatywy. Uczestników KIS można 

zatem podzielić na kilka grup, w zależności od tego w jaki sposób trafili do klubu: 

 uczestnicy skierowani do podmiotu przez ośrodek pomocy społecznej, powiatowy 

urząd pracy, lub inną instytucję np. placówkę dla osób bezdomnych 

U nas są to na przykład osoby bezdomne, ale myślę, że generalnie problem jest typu, 

że są to na pewno osoby, które korzystają z OPS-ów i z MOPSów i nie mają 

pracy.(FGI KIS) 

 uczestnicy, którzy trafili do KIS z własnej inicjatywy dzięki informacji udzielonej 

przez zaufaną osobę – rodzinę, znajomych oraz informacji ogólnodostępnych – ulotki 

czy informacji dostępnych w Internecie: 
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To w sumie przez znajomą, bo mi mówiła właśnie, robiła prawo jazdy i że właśnie jest 

taka możliwość zrobić za darmo i trzeba się po prostu zgłosić do MOPS-u albo na 

bezrobociu, żeby pokierowali gdzie dokładnie. (IDI_BM_KIS_3) 

Trafiłam przez ulotki, były akurat w kościele, więc tę ulotkę wzięłam. Ale ulotki były 

też w innym miejscu (...). (IDI_BK1_KIS_2) 

Pomimo tego, iż większość beneficjentów klubów integracji społecznej została skierowana do 

podmiotu przez OPS lub PUP deklarują oni, iż przystąpienie do klubu było ich osobistą, 

niewymuszoną przez nikogo decyzją. 

Co do zasady, KIS przyjmują wszystkich chętnych, którzy spełniają przesłanki zagrożenia 

wykluczeniem społecznym. Wyjątkiem są osoby dotknięte chorobą alkoholową, 

w przypadku rekrutacji których stosowane są dwa różne modele. 

 model przyjmowania do klubu osób z problemem alkoholowym: 

Na początku (..) był taki pomysł, żeby nie przyjmować osób z problemem 

alkoholowym, z takim otwartym problemem alkoholowym. Dlatego, że te osoby 

najpierw muszą ten problem alkoholowy pozamykać, a dopiero potem mogą pracować 

nad sobą, to znaczy nad kwestią tej pracy. Ale ostatecznie i tak przyjmowaliśmy te 

osoby z pełną odpowiedzialnością i świadomością, do czego to 

doprowadzi…(IDI_KZ_KIS_2) 

 model wyjścia z alkoholizmu jako warunek wejścia do KIS: 

(…) zauważamy, że na przykład, nie wiem, ktoś się chce strasznie aktywizować 

zawodowo, a ma potworny problem z alkoholem. To wtedy możemy odmówić, ale to 

tutaj konsultujemy się z pracownikiem socjalnym i mówimy, że to jeszcze nie ten etap, 

niech on najpierw skończy leczenie odwykowe, a potem niech przyjdzie do nas na 

grupę, na kursy zawodowe, itd. (…) Najpierw przestań pić, zrób porządek ze swoim 

piciem, a potem pomożemy ci zawodowo. ( IDI_KZ_KIS_4) 

 

Centra integracji społecznej 

Identycznie, jak w przypadku KIS, sposobem rekrutacji do CIS jest skierowanie uczestnika 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy lub inną instytucję, bądź też 

przystąpienie do centrum z własnej inicjatywy. Beneficjentów można zatem podzielić na 

dwie grupy, w zależności od tego, w jaki sposób trafili do centrum: 

 uczestnicy skierowani do CIS przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

I pani socjalna z MOPS-u mi zaproponowała, mnie skierowała tutaj do centrum 

(IDI_BK_CIS_1) 

 uczestnicy, którzy trafili do CIS z własnej inicjatywy, za pośrednictwem informacji 

udzielonej przez zaufaną osobę – rodzinę, znajomych, sąsiadów: 
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Znalazłem się tu, bo kiedyś uczestniczyła tu moja żona, no i sobie podwyższyła 

kwalifikacje zawodowe, sobie to bardzo chwaliła. (IDI_BM_CIS_4) 

Identycznie, jak w przypadku KIS, beneficjenci centrów integracji społecznej podkreślają, 

iż decyzję o przystąpieniu do podmiotu podjęli sami i nikt ich do tego nie przymuszał. 

Podobnie jak  KIS, centra integracji społecznej mogą przyjmować wyłącznie osoby, które 

spełniają kryteria określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (spełniające przesłanki 

wykluczenia społecznego). Powodami odmów przyjęcia do podmiotu są: problemy 

alkoholowe kandydata, bądź też nie posiadanie przez niego choćby minimalnej 

motywacji do podjęcia wysiłku związanego z integracją społeczno-zawodową.  

Albo badana jest jego motywacja i wychodzi na to, że on przyszedł złożyć formularze, 

żeby go złożyć i tyle. A jeżeli my rekrutujemy grupę konkretnych uczestników do danej 

grupy zawodowej, to my szukamy osoby, które są chętne, zmotywowane, znaczy 

w miarę zmotywowane, bo nie wiadomo, bo tutaj jest to też do rozgraniczenia. 

Ale przede wszystkim chętne. (IDI_KZ_CIS_3) 

Innym powodem, dla którego kandydaci nie są przyjmowani do CIS jest brak miejsc. Jest on 

bezpośrednio związany z niewystarczającymi zasobami kadrowymi i lokalowymi 

podmiotu, co z kolei spowodowane jest trudnościami finansowymi. Problem ten dotyczy 

zwłaszcza tych centrów, które finansowane są ze środków własnych organu prowadzącego 

podmiot. W takich wypadkach finansowanie zewnętrzne dotyczy wyłącznie świadczenia 

integracyjnego dla uczestników. 

(…) my nie mamy dofinansowania znikąd. Utrzymujemy się jako fundacja 

z działalności gospodarczej. No więc byliśmy do niedawna największym centrum 

w Polsce (…). Natomiast obowiązki, które wynikają z ustawy, tak, wymagania są 

bardzo wysokie. Musimy zapewnić uczestnikom nie dość, że narzędzia na warsztaty, 

wyżywienie, badania lekarskie, szkolenie bhp. To wszystko kosztuje (…). Natomiast nie 

przyjmujemy uczestników tylko i wyłącznie z braku finansów. (IDI_KZ_CIS_1) 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Warunkiem, który muszą spełnić kandydaci chcący uczestniczyć w WTZ jest posiadanie 

wskazania dotyczącego udziału w terapii zajęciowej w orzeczeniu o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności. Tym niemniej, niemal wszyscy beneficjenci pytani o początek 

ich uczestnictwa w podmiocie zwracali uwagę nie tyle na uzyskanie wskazania do 

uczestnictwa, ile na kluczową rolę ich rodziców/opiekunów w podjęciu decyzji o staranie 

się o przyjęcie do WTZ.  

Najczęstszy model wejścia osoby niepełnosprawnej w system instytucjonalnej pomocy 

świadczonej przez WTZ to zatem poszukiwanie warsztatu przez jej rodzinę. Rzadziej mamy 

do czynienia z odwrotną sytuacją, w której to przedstawiciele podmiotu aktywnie 

poszukują kandydatów na uczestników, choć z wypowiedzi kadry zarządzającej 

warsztatami wynika, iż w ostatnim czasie zdarza się to coraz częściej. 
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Taka rehabilitantka tutaj poszukiwała po wszystkich przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej ale myśmy wcześniej się znali i zaproponowała mi coś takiego, 

przyjechałem i była odpowiednia komisja i zakwalifikowali mnie i tak zostałem. 

(IDI_BM_WTZ_1) 

Z uwagi na fakt, iż liczba miejsc w podmiotach jest mniejsza, niż liczba osób chcących 

w nich uczestniczyć, w niektórych badanych WTZ funkcjonuje tzw. kolejka oczekujących 

na przyjęcie. Zdarza się także, iż podmioty stosują rozwiązanie w postaci okresu próbnego 

dla nowoprzyjętego uczestnika. 

Każda taka osoba, która chce chodzić, przychodzi do nas, spisuje wniosek i po prostu 

czeka w kolejce. Jeśli się zwalniają miejsca to po prostu są przyjmowane osoby. (…) 

To znaczy Edyta, dopowiem Panu tyle, że Edyta zanim tu stała się tak w pełni 

uczestnikiem, chodziła tutaj do nas, jest tak zwany klub kandydata. Uczestnicy, którzy 

jak już się zbliża taka kolejka, dwie osoby przeważnie to są z tych pierwszych, jak jest 

kolejka osób oczekujących, to tak dwie osoby z tej listy to przychodzą raz w tygodniu 

na zajęcia tutaj do nas, żeby się tak oswoić, zapoznać się z warsztatem, więc to jest 

jeszcze taki czas, w którym oni mogą zdecydować, czy chcą w końcu czy nie. 

(IDI_BK_WTZ_2 -wypowiedź pracownika WTZ asystującego przy wywiadzie z osobą 

niepełnosprawną) 

Decyzje o odmowie przyjęcia kandydata do WTZ spowodowane są najczęściej następującymi 

przyczynami: 

 Brak wolnych miejsc w podmiocie (związany między innymi z bardzo niską 

skutecznością WTZ w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników, co powoduje, że 

miejsca w podmiocie są zajmowane przez wiele lat przez te same osoby 

niepełnosprawne): 

Ta odmowa jest tylko w sytuacji, kiedy nie ma miejsca, nie ma tak, że powiemy 

dziękujemy a ktoś następny, po prostu (…) musi czekać. (IDI_KZ_WTZ_1) 

 Szczególnie zły stan zdrowia osoby niepełnosprawnej. W tym aspekcie wyróżnić 

można dwie modelowe sytuacje, które mogą być podstawą do odmowy przyjęcia 

kandydata do WTZ. Kandydat do terapii w WTZ sprawia zagrożenie dla samego 

siebie i innych uczestników np. ze względu na wysoki poziom agresji: 

Ale w pojedynczych przypadkach, bardzo nielicznych w historii naszego Warsztatu 

zdarzało się odmówić na przyjęcie uczestnika ze względu na przykład na zagrożenie 

innych uczestników, ze względu na bardzo wysoki poziom agresji, z którym w naszych 

warunkach, kiedy nie stosujemy żadnych środków przymusu nie jesteśmy sobie 

w stanie poradzić.(IDI_KZ_WTZ_3) 

Stan zdrowia kandydata uniemożliwia jego skuteczną reintegrację: 

Na przykład nie rokuje jakichkolwiek postępów, czyli na przykład jest na tyle też 

poziom funkcjonowania zaniżony, że jakakolwiek aktywizacja tutaj w tym ośrodku, 
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który też ma jakieś tam swoje cele i metody, no to jakby do tego nie przystaje. Jakby 

inny wtedy typ opieki się kwalifikuje, do innego typu zajęć i opieki. (IDI_KZ_WTZ_2) 

W tym aspekcie jeden z respondentów wskazał na istotny problem strukturalny polegający 

na oddelegowaniu do WTZ osób, które tak naprawdę nie rokują na podjęcia 

zatrudnienia. Przyczyną kierowania takich osób do warsztatów jest m.in. z niedobór innych 

niż WTZ instytucjonalnych form opieki nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności . 

(…) trzeba w Polsce stworzyć inny rodzaj warsztatów terapii zajęciowej. Aby te osoby nie 

siedziały w domu, aby była większa liczba opiekunów, terapeutów i żeby to miało 

mniejszy, żeby był mniejszy nacisk na to, żeby te osoby szły na otwarty rynek pracy. Tu 

bardziej w stronę takich zajęć świetlicowo-opiekuńczych, gdzie np. jest wymagana opieka 

jeden na jeden, gdzie jest wymagana opieka higienistki i pójścia do toalety. 

(IDI_KZ_WTZ_4) 

 Przyczyny logistyczne, związane z niemożnością zapewnienia dowozu do WTZ osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących w znacznym oddaleniu od siedziby podmiotu. 

Ze względu na możliwość dowozu, bo mamy też dowóz 6 uczestników i jeżeli ktoś jest 

z daleka z powiatu, no to też kierowca nie jest w stanie w ciągu dnia dowieźć. 

(IDI_KZ_WTZ_4) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Warunkiem, który należy spełnić, aby móc podjąć pracę w ZAZ jest posiadanie orzeczenia 

o znacznym lub umiarkowanym stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem do pracy 

w zakładach aktywności zawodowej. 

Większość beneficjentów zakładów dowiedziała się o możliwości pracy w podmiocie od 

znajomych lub rodziny. Tylko jedna osoba stwierdziła, iż została o tym poinformowana 

w WTZ. Tym niemniej, jak wskazują przedstawiciele niektórych ZAZ, to właśnie warsztaty 

i szkoły specjalne są najistotniejszymi źródłami pracowników. 

W naszym ZAZ-ie są osoby głównie wywodzące się z warsztatów terapii zajęciowej. 

Takie było założenie. (FGI ZAZ) 

Tak, jak w przypadku WTZ, zdarza się, że zakłady aktywnie poszukują swoich 

niepełnosprawnych pracowników – jeden z beneficjentów stwierdził, iż dostał się do ZAZ na 

zaproszenie kierownika zakładu, który przypadkowo spotkał go na ulicy.  

No mnie to właściwie znaleźli, ten zakład mnie znalazł, no ja byłam osobą 

niepełnosprawną i już w ogóle zgubiłam się w tym swoim inwalidztwie, bo kiedyś 

byłam bardzo aktywną, no nie, osobą, no i tutaj Pani radna i Pan dyrektor gdzieś mnie 

wyhaczyli… zobaczyli mnie gdzieś na wózku jak byłam w sklepie no i, że tutaj jest 

w okolicy osoba niepełnosprawna na wózku, no i po prostu zapytali mnie, czy bym 

chciała pracować (IDI_BK1_ZAZ_4) 
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Decyzje o odmowie przyjęcia do ZAZ zdarzają się bardzo często, przede wszystkim z uwagi 

na zbyt małą, w stosunku do zapotrzebowania, liczbę miejsc pracy w podmiocie, co 

z kolei spowodowane jest przede wszystkim bardzo niską skutecznością ZAZ w zakresie 

aktywizacji zawodowej uczestników (miejsca pracy w podmiocie zajmowane są od wielu lat 

przez te same osoby). 

Inne przyczyny odmów przyjęcia kandydatów do ZAZ to: 

 nieadekwatność stanu zdrowia, sprawności czy kompetencji osoby 

niepełnosprawnej w stosunku do charakteru działalności komercyjnej ZAZ 

wymagającej określonych sprawności np. ruchowej czy manualnej: 

Ponieważ my mamy taką specyfikę pracy, że ta osoba przede wszystkim musi być 

sprawna pod względem ruchowym, żeby dała sobie radę (…) Czasem widzimy 

osoby, że są tak niepełnosprawne czy też…, że nie dałyby sobie rady na przykład z 

wyprasowaniem jakiegoś obrusu czy marynarki, no bo już to są drogie rzeczy, więc 

trudno by było przyjąć kogoś do ZAZ-u jeżeli by terapeuta za niego wszystko robił 

a ta osoba tylko widniała u nas (IDI_KZ_ZAZ_1) 

 nieadekwatność orzecznictwa – zdarza się, iż osoby, który otrzymują orzeczenie 

ze wskazaniem do pracy w ZAZ, nie są – zdaniem kadry zarządzającej – gotowe 

do świadczenia pracy. 

 

4.3.4. Dostosowanie form aktywizacji zawodowej do kwalifikacji uczestników 
 

Kluby integracji społecznej i centra integracji społecznej 

KIS i CIS, które zostały objęte badaniem, są w identycznej sytuacji, jeśli chodzi o kwestię 

dostosowywania form aktywizacji zawodowej do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

uczestników. Beneficjentów PES działających w województwie śląskim można podzielić na 

trzy grupy: 

 osoby, w przypadku których zaproponowana ścieżka aktywizacji zawodowej 

zdecydowanie różniła się od posiadanych przez nich kwalifikacji: 

Dla mnie nowe zajęcie, tak. Całkiem nowe, bardzo się stresowałam, oczywiście na 

początku jak każdy, prawda? (…)Tak. Nie mam żadnego tam jakiegoś ogrodniczego 

doświadczenia ani nic, ale po prostu lubię to robić. (IDI_BK_CIS_4) 

 osoby, którym zaproponowano aktualizację kwalifikacji: 

To akurat było nowe doświadczenie, bo ja nigdy nie pracowałam w biurze. Częściowo 

miałam… pracowałam z dokumentami jako zastępca kierownika robiąc raporty 

sklepowe, stąd wiem, że nawet sam wygląd faktury się bardzo zmienił, sam sposób 

księgowania (…) (IDI_BK2_KIS_2) 

 osoby, w przypadku których zaproponowana ścieżka aktywizacji zawodowej była 

spójna z posiadanymi kwalifikacjami: 
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Znaczy można to tak ująć, nie widzę tutaj, żeby to odbiegało jakoś od moich 

wcześniejszych takich doświadczeń zawodowych. (IDI_BM_KIS_3) 

Można domniemywać, iż stopień dostosowania oferty do posiadanych przez beneficjenta 

kwalifikacji był uzależniony od stopnia ich zdezaktualizowania na rynku pracy czy też od 

indywidualnej sytuacji danej osoby (np. wieku czy stanu zdrowia pozwalającego na 

wykonywanie określonej pracy). 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

W przypadku beneficjentów WTZ w zasadzie nie można mówić o dostosowaniu zajęć (form 

aktywizacji zawodowej) wykonywanych w warsztatach do ich uprzednich doświadczeń 

zawodowych, gdyż większość z nich nigdy wcześniej nie pracowała zawodowo. Tym 

niemniej niektórzy respondenci zwracali uwagę na zbieżność zajęć w pracowniach z tymi, 

które wykonywali w szkołach specjalnych. 

Nieliczni uczestnicy WTZ, którzy wcześniej pracowali stwierdzili, że zajęcia prowadzone 

w podmiocie nie są zbieżne z posiadanym przez nich doświadczeniem zawodowym. 

Nie, nie miałem z tym styczności, tu się nauczyłem tego wszystkiego i tutaj robię to, 

pod okiem różnych instruktorów.(IDI_BM_WTZ_4) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

W przypadku ZAZ można mówić nie tyle o dostosowywaniu form aktywizacji zawodowej do 

kwalifikacji/doświadczenia beneficjentów, ile o dopasowaniu (lub jego braku) doświadczenia 

zawodowego beneficjentów do stanowisk pracy i profilu działalności gospodarczej 

prowadzonej przez podmiot. Sytuacja beneficjentów jest pod tym względem zróżnicowana: 

 w przypadku osób, które mają relatywnie wysokie kwalifikacje (studia, 

specjalistyczne kursy, wykształcenie), a ich stan zdrowia pozwala na pracę zgodną 

z ich kwalifikacjami, wykonują oni zajęcia umożliwiające ich wykorzystanie: 

Miałam doświadczenie, bo ja skończyłam studia fizjoterapii na AWF 

w Katowicach i po prostu, no szkoliłam się w tym zawodzie, dlatego to nie była dla 

mnie jakaś. Nowość na pewno nowością byli pacjenci, na pewno jakieś dodatkowe 

doświadczenia z ludźmi, których wcześniej nie miałam, ale to zajęcie nie jest dla mnie 

nowe, nie uczę się innego zawodu niż takie, jakie mam wykształcenie 

(IDI_BK2_ZAZ_4) 

 osoby, których stan zdrowia znacząco ogranicza zakres wykonywanych prac, bądź też 

ich kwalifikacje są niedostosowane do profilu działalności gospodarczej ZAZ, są 

przyuczane do pracy w zakładzie, często na bazie uprzednio nabytego doświadczenia 

zawodowego; 

 osoby, które nie mają doświadczenia zawodowego, są przyuczane do pracy na 

stanowiskach zgodnych z specjalizacją gospodarczą ZAZ. 
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4.3.5. Zaangażowanie uczestników w procesy decyzyjne w organizacji 
 

Kluby integracji społecznej i centra integracji społecznej 

W przypadku klubów i centrów integracji społecznej zdiagnozowano, iż ich uczestnicy nie 

mają wpływu stricte na działalność organizacji i zarządzanie nią. 

Uczestnicy CIS-u nie przychodzą rządzić CIS-em, niektórzy by bardzo chcieli, a mają 

konkretne zadania do wykonania i rzeczy do nauczenia się i to jest zdrowe, że mają 

pewne ramy czasowe, wiedzą, że w tym okresie kończy się i trzeba sobie radzić 

samemu. (FGI CIS) 

Powszechna jest opinia kadry zarządzającej KIS i CIS, że zbyt daleko idący udział 

beneficjentów w zarządzaniu PES doprowadziłby do obniżenia skuteczności tych instytucji 

w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej. 

(…) wiadomo, że są do pewnego ograniczonego jakby momentu włączani. Natomiast 

mając do czynienia z tak różnorodnymi osobami, z osobami z różnymi problemami, no 

niemożliwym jest dopuszczenie do jakichś wyższych skali decyzyjności. (…) Wiadomo, 

że nie możemy ustalać na zasadzie: a może chcecie dzisiaj 6 godzin pracować a może 

8? No, jakaś dyscyplina pracy musi być, prawda?(IDI_KZ_CIS_3) 

Uczestnicy klubów i centrów mają natomiast wpływ na funkcjonowanie instytucji w zakresie 

kształtu oferowanego im wsparcia, które może być dostosowywane do ich 

potrzeb i oczekiwań oraz zmieniać się pod wpływem ich sugestii. 

W Sosnowcu jest tak, że osoby wypełniają ankiety, kiedy pierwszy raz przychodzą do 

nas na zajęcia, wypełniają taką szczegółową ankietę o sobie. O zatrudnieniu, 

wykształceniu, sytuacji rodzinnej. A ostatni punkt jest właśnie taki – w jakich 

szkoleniach chcieliby brać udział, co ich właśnie interesuje. I my pod tym kątem 

organizujemy nawet nie szkolenia, ale warsztaty, projekty socjalne w miarę swoich 

możliwości. To jest ich decyzyjność, taką mają możliwość wykazania tego, z czego 

chcieliby skorzystać. (FGI KIS) 
 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Podobnie, jak w przypadku KIS i CIS, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w zasadzie 

nie mają możliwości wywierania wpływu na działalność podmiotu i zarządzanie nim, 

choć w większości badanych WTZ pozostawia się beneficjentom autonomię w zakresie 

podejmowania decyzji o sposobach spędzania czasu wolnego oraz realizacji 

„rekreacyjnych” form rehabilitacji społecznej. 

Nie wiem, ma preferencje odnośnie tego, w jaki sposób i co chciałby robić, z kim by 

się chciał spotykać tutaj. Bierzemy to pod uwagę, oczywiście w takim zakresie, w jakim 

to jest u nas możliwe. (IDI_KZ_WTZ_3) 

W trakcie badania zidentyfikowano również WTZ, które pozwalają beneficjentom na 

decydowanie o sposobach gospodarowania pieniędzmi wypracowanymi przez podmiot 
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dzięki sprzedaży dóbr i usług wytworzonych w ramach warsztatu. Zgodnie z przepisami 

prawnymi, środki te muszą zostać przeznaczone na integrację społeczną uczestników WTZ. 

Znaczy tak. Na pewno decydują co zrobią z tzw. integracją, z tymi pieniędzmi, które 

zarobią. (…) I oni sobie ją przeznaczają. Mogą iść do kina, mogą zbierać przez jakiś 

okres i jechać na jakąś wycieczkę. (…) Także to jest ich inicjatywa. (IDI_KZ_WTZ_4) 

Jeden z respondentów zauważył, że zapewnienie beneficjentom pewnej 

autonomii i umożliwienie im decydowania o różnych sprawach bezpośrednio ich 

dotyczących powinno być wręcz metodą rehabilitacji tych osób. Uczy to bowiem 

samodzielności. Także w tym wypadku ujawniło się napięcie pomiędzy kadrą zarządzającą 

WTZ a rodzicami osób niepełnosprawnych, którzy w wielu przypadkach ograniczają swoim 

dzieciom swobodę podejmowania decyzji. 

Tym niemniej zaprezentowane powyżej formy „decyzyjności” beneficjentów WTZ 

w żadnym wypadku nie pozwalają mówić o partycypacyjnym zarządzaniu w tym typie 

podmiotu ekonomii społecznej. Zdaniem kadry zarządzającej PES, jego wprowadzenie jest 

niemożliwe, przede wszystkim z uwagi na specyfikę samych uczestników warsztatów (są to 

w większości osoby z niepełnosprawnością intelektualną). 

No tutaj ten poziom intelektualny musiałby być troszkę jakby wyższy, żeby to faktycznie 

„miało ręce i nogi”. (IDI_KZ_WTZ_2) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Beneficjenci zakładów aktywności zawodowej mają, w stosunku do uczestników innych 

typów PES, relatywnie duży wpływ na funkcjonowanie podmiotu, w którym są 

zatrudnieni, jednakże wpływ ten nadal należy ocenić jako niewielki.  

Badanie przeprowadzone w ZAZ wykazało, iż pracownicy mają, w zależności od podmiotu, 

wpływ na funkcjonowanie całego zakładu bądź też tylko na niektóre procesy bezpośrednio 

ich dotyczące. Wyróżnić można dwa modele: 

 model partycypacji pracowników ZAZ w zarządzaniu zakładem przez udział 

w radach pracowniczych, które występują w dwóch podmiotach: 

No to już wie Pan, żeby to miało ręce i nogi to trzeba już tu współpracować, 

współpracować z pracownikami, no a jeżeli chodzi o takie inne sprawy, no to mamy 

Radę Pracowniczą, w skład której wchodzą również osoby ... no bo jest wybierana 

przez załogę, a to są pracownicy niepełnosprawni, no różne rzeczy, nawet regulaminy, 

zmiany, no to jest wszystko Rada Pracownicza (IDI_KZ_ZAZ_3) 

 model wpływu uczestników na kształt procesu rehabilitacji, szczególnie 

w zakresie rehabilitacji społecznej np. poprzez wybór terminów i miejsc wycieczek 

itd. (podobnie, jak w przypadku WTZ). 

Sami uczestnicy deklarują, iż mają możliwość zgłaszania swoich postulatów kadrze 

zakładów, choć nie zawsze z tego prawa korzystają. 
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4.3.6. Orientacja na działalność rynkową (produkcyjno-usługową) 
 

Kluby integracji społecznej 

Kluby integracji społecznej są najmniej ze wszystkich PES o charakterze integracyjnym 

nastawione na działalność rynkową. Skupiają się one przede wszystkim na swojej działalności 

statutowej (aktywizacji uczestników). Tym niemniej respondenci wskazywali na pewne próby 

powiązania działalności KIS (czy też raczej jego uczestników) z działalnością o takim 

charakterze. 

Jednym ze sposobów jest tworzenie przez beneficjentów KIS spółdzielni socjalnych. 

 (…) Na dzień dzisiejszy nie, niczego nie produkujemy, nie prowadzimy żadnych usług 

w żadnym sektorze, natomiast w związku z planami spółdzielni socjalnej są też plany 

(…). (IDI_KZ_KIS_2) 

W takiej sytuacji spółdzielnie pozostają jednak osobnym tworem instytucjonalnym 

powiązanym z klubem integracji społecznej jedynie osobowo. 

Drugim ze sposobów na prowadzenie przez uczestników KIS działalności o charakterze 

quasi-gospodarczym jest kierowanie tych osób do prac społecznie użytecznych. 

Natomiast od kilku lat bardzo rozszerzyliśmy program prac społecznie użytecznych na 

teren całego miasta. Na terenie całego miasta jest 125 miejsc prac społeczno-

użytecznych, „pod ośrodkiem” jest 81 osób. (…) I takim zamysłem tego było, aby 

służyć społeczności lokalnej tymi pracami społecznie użytecznymi. (IDI_KZ_KIS_4) 

Jednak także i w tym przypadku usługodawcą dla miasta nie jest klub jako podmiot, a jedynie 

poszczególni jego uczestnicy. 

 

Centra integracji społecznej 

Centra integracji społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) mogą prowadzić działalność 

wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. Zakres 

prowadzonej działalności gospodarczej zależy od modelu finansowania centrum – te CIS, 

które finansowane są ze środków publicznych przywiązują mniejszą wagę do 

działalności komercyjnej. Dla podmiotów, które nie otrzymują wsparcia finansowego jest to 

często jedyne źródło utrzymania.  

Idea CIS-u jest taka, żeby na siebie zarabiał, przez treningi pracy świadczył 

usługi i z tego miał dochody.(FGI CIS) 

Na podstawie wypowiedzi kadry zarządzającej można stwierdzić, iż we wszystkich CIS 

prowadzenie działalności komercyjnej jest sposobem na zdobycie przez ich 

beneficjentów doświadczenia i umiejętności zawodowych. Wśród branż, w których centra 

prowadzą działalność komercyjną znajdują się m.in.: 

 pielęgnacja terenów zielonych; 
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 usługi budowlane; 

 usługi krawieckie; 

 rękodzieło. 

Prowadzenie przez CIS działalności wytwórczej czy usługowej można ocenić pozytywnie, 

gdyż jest to dobry sposób na pozyskanie środków finansowych na funkcjonowanie 

podmiotu. Tym niemniej, w związku ze ściśle określonym charakterem centrum, jako 

instytucji, której nadrzędnym celem powinno być przygotowywanie uczestników do podjęcia 

pracy na otwartym rynku, dobrze byłoby, gdyby świadczenie usług/działalność 

produkcyjna wykonywana przez uczestników kształtowały u nich umiejętności, które 

będą mogli wykorzystać w swojej przyszłej pracy. Wydaje się, że w niektórych 

przypadkach działalność komercyjna centrów w branży usług krawieckich czy w zakresie 

rękodzieła może co prawda służyć osiąganiu dochodów przez podmiot, ale niekoniecznie 

przygotowuje beneficjentów do podjęcia pracy na lokalnym rynku.  

Zdaniem przedstawicieli kadry zarządzającej, prowadzenie działalności gospodarczej przez 

CIS pozytywnie wpływa na uczestników i oprócz kształtowania ich kompetencji przynosi ono 

następujące efekty: 

 nauka systematyczności, wykształcenie nawyku pracy: 

To znaczy, że nauczą się murować, malować, kłaść gładzie, to tak najczęściej, 

prawda? Oprócz tego ważna jest ta systematyczność. Osoby, które pracują regularnie 

– jest naturalnym dla mnie, że ja codziennie wstaję do pracy, prawda? (…) Natomiast 

osoby długotrwale bezrobotne, no jednak wypadają z tego rytmu. (IDI_KZ_CIS_3) 

 uzyskiwania pozytywnych sygnałów zwrotnych od środowiska zewnętrznego 

doceniającego wykonaną pracę, co pozytywnie wpływa na samoocenę i motywację do 

dalszej aktywności: 

Mieszkańcy doceniają, że my utrzymujemy czystość, ponieważ jest autentycznie czysto, 

czyli to jest też satysfakcja dla tych ludzi, bo są maile – przychodzą do nas od tych 

ludzi – przekierowujemy do prezydentów i do wszystkich innych osób. 

(IDI_KZ_CIS_1) 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Zgodnie z ustawą warsztaty terapii zajęciowej mają prawo do sprzedaży na rynku 

wytworzonych przez siebie dóbr i usług. Dochód ten (do pewnego progu zwolniony 

z opodatkowania) musi być przeznaczony na działalność statutową WTZ w zakresie integracji 

społecznej uczestników. Z możliwości tej korzystają wszystkie badane podmioty, choć jej 

skala jest relatywnie niewielka. 

Tak. Wytwarzamy, często jakieś prace są, jakieś takie właśnie rękodzieło w zakresie 

ceramiki bądź plastyki bądź jakiegoś tkactwa. Czasami jakieś takie usługi 

komputerowo powiedzmy drukarskie, taka poligrafia mała. Mamy też stolarnię, tak, to 
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takie rzeczy robimy i potem zgodnie z przepisami te prace możemy sprzedawać i za 

środki pozyskane ze sprzedaży tych prac nabywamy usługi integracyjne. Na przykład 

wyjazdy, wycieczki, kino, jakieś wyjścia, tego typu rzeczy. (IDI_KZ_WTZ_2) 

Możliwość sprzedaży wytworzonych w ramach warsztatów dóbr i usług jest bardzo 

pozytywnie oceniana przez kadrę zarządzającą. Respondenci doceniają wartości 

terapeutyczne tego rozwiązania. Przede wszystkim ich sprzedaż (a więc pozytywna 

weryfikacja przez rynek wartości i jakości) znacząco podnosi ich samoocenę i motywuje do 

dalszej pracy nad sobą. Ponadto, zapewnia ona uczestnikom pewną pulę pieniędzy, która 

przeznaczana jest na najbardziej lubiane przez nich formy aktywizacji społecznej 

o charakterze rekreacyjnym. 

Chodzi potem dany uczestnik i się chwali przez tydzień, że jego praca została 

sprzedana. Dla uczestników, którzy mają świadomość, że to była ich praca, to jest 

duża motywacja na jakiś czas do dalszej pracy. (FGI WTZ) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakłady aktywności zawodowej mogą prowadzić 

działalność produkcyjną lub usługową. Dochody z niej osiągane muszą być przeznaczane na 

zakładowy fundusz aktywności, z którego następnie finansowana może być rehabilitacja 

społeczna, dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników oraz wsparcie socjalne 

beneficjentów (np. dofinansowanie leków czy sprzętu rehabilitacyjnego).  

My mamy z tego funduszu jeszcze – wiadomo, ile zarabiają, tyle zarabiają, ale mamy 

takie komisje co kwartał, to np. dofinansowujemy leki, jeżeli ktoś przyniesie faktury. 

Dofinansujemy sprzęt ortopedyczny. Jeżeli zdarzają się takie sytuacje – wyposażenie 

mieszkań. Jeżeli ktoś dostał mieszkanie u nas. Mamy też ustalony fundusz u nas, to są 

4 tys., jeżeli ktoś dostał u nas przez urząd miasta mieszkanie do remontu. W tym 

momencie to jest 4 tys. na osobę. Jeżeli ta osoba się usamodzielnia, te 4 tys. 

przekazujemy na remont tego mieszkania. (…) Ale to wszystko, te pieniądze, są 

w funduszu aktywności zawodowej (FGI ZAZ) 

Działalność gospodarcza prowadzona jest oczywiście we wszystkich zakładach aktywności 

zawodowej funkcjonujących w województwie śląskim. Wśród branż, w których działają ZAZ 

znajdują się m.in.: 

 usługi pralnicze dla odbiorców instytucjonalnych (hotele i restauracje) oraz 

indywidualnych; 

 usługi drukarskie; 

 gastronomia; 

 usługi ogrodnicze i pielęgnacji terenów zielonych. 

Identycznie, jak w przypadku WTZ, fakt świadczenia pracy przez osoby niepełnosprawne jest 

niezwykle ważny dla ich rehabilitacji społeczno-zawodowej. Przedstawiciele kadry 
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zarządzającej zwracali uwagę na to, iż prowadzenie przez podmiot działalności komercyjnej 

służy podniesieniu samooceny beneficjentów. 

Jeżeli po przyjęciu przychodzą goście i dziękują nam „na kuchni”, że jedzenie było 

wspaniałe, czy dobre, czy … no tutaj jest takie największe podziękowanie dla nas, 

jednak coś robimy dla kogoś i komuś to jeszcze smakuje, a więc, no to jest (…) taka 

satysfakcja największa w tym wszystkim. (IDI_BK1_ZAZ_4) 

 

4.3.7. Współpraca PES z innymi instytucjami 
 

Kluby integracji społecznej 

Kluczowymi partnerami dla funkcjonowania KIS są ośrodki pomocy społecznej oraz 

powiatowe urzędy pracy, z którymi kluby współpracują zarówno na etapie rekrutacji 

beneficjentów do podmiotu jak i przy udzielaniu im wsparcia.  

Ta największa współpraca to jednak punkty terenowe OPS-u, no i Urząd Pracy. To są 

te podstawowe… jakby ta współpraca jest zdeterminowana też przez cel, bo celem 

naszym głównym jest pomoc w znalezieniu pracy lub… no pomoc w znalezieniu pracy 

chyba najlepiej brzmi.(IDI_KZ_KIS_2) 

Ponadto, dla sprawnej realizacji działań w obszarze pomocy ofiarom przemocy konieczna jest 

także współpraca z policją, zespołami ds. przemocy w rodzinie oraz punktami interwencji 

kryzysowej, toteż prowadzą ją prawie wszystkie kluby integracji społecznej. 

No z POIK-iem, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, też mieliśmy takie 

sytuacje, że na przykład zawoziliśmy, nie wiem, skatowaną kobietę do tego ośrodka. 

Więc też były takie sytuacje. Zdarza się nam też z policją, jeżeli na przykład były takie 

sytuacje, że powinna być interwencja a tej interwencji nie było, no to myśmy 

interweniowali, żeby policja interweniowała. (IDI_KZ_KIS_3) 

Pozostałe obszary współpracy silnie zależą od lokalnych zasobów i dostępnej w miejscu 

funkcjonowania KIS sieci instytucji. Na podstawie deklaracji kadry PES można wyróżnić 

takie obszary współpracy jak: 

 partnerstwo lokalne w obszarze zatrudnienia socjalnego zawiązywane między 

KIS i CIS: 

(…) też współpracujemy z CIS, także głównie lokalnie, na poziomie ponadlokalnym, 

regionalnym raczej ta współpraca jest dość skromna. (IDI_KZ_KIS_1) 

 współpraca z pracodawcami, określana przez kadrę zarządzającą KIS jako potrzebna 

(pozwalająca zwiększyć skuteczność klubu w zakresie aktywizacji zawodowej), ale 

trudna m.in. ze względu na nieufność pracodawców do beneficjentów tego typu 

podmiotów: 
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Z pracodawcami coraz lepiej aczkolwiek tak jak wspomniałem jest trudno się przebić 

przez ten stereotyp (…) także jest trudno, ale z taką nadzieją, że może być lepiej. 

(IDI_KZ_KIS_1) 

 partnerstwo z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy; 

 współpraca z instytucjami regionalnymi – np. ROPS: 

No i też oczywiście z ROPS-em, tu siłą rzeczy w sytuacji jakiegoś podnoszenia 

kwalifikacji (…). (IDI_KZ_KIS_3) 
 

Centra integracji społecznej 

Identycznie, jak w przypadku KIS, kluczowymi partnerami dla funkcjonowania centrów 

integracji społecznej są ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe urzędy pracy. 

Współpraca z PUP w tym wypadku rozszerzona jest także o aspekt wypłacania przez urząd 

świadczeń integracyjnych dla uczestników podmiotu. 

(…) bo my przejmujemy, organizujemy pracę, natomiast płaci to świadczenie 

integracyjne Urząd Pracy, ubezpiecza MOPS, więc te dokumenty krążą po tych 

3 instytucjach, że siłą rzeczy ustawowo jesteśmy połączeni. (IDI_KZ_CIS_2) 

Ponadto, szczególnie w przypadku CIS prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, istotna jest współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wyróżnić także inne obszary współpracy, 

takie jak: 

 partnerstwo zawierane przez kilka różnych centrów integracji społecznej;  

 partnerstwo z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i promocji 

ekonomii społecznej; 

 współpracę z pracodawcami, w ramach, której można wyróżnić: 

 dobrze ocenianą przez kadrę zarządzającą CIS współpracę z pracodawcami 

w obszarze aktywizacji zawodowej beneficjentów (staże u pracodawców 

komercyjnych kończące się niekiedy zatrudnieniem beneficjenta; otwarte 

spotkania z przedsiębiorcami poszukującymi pracowników);  

 źle ocenianą przez kadrę zarządzającą współpracę z pracodawcami w obszarze 

aktywizacji zawodowej uczestników (staże u pracodawców komercyjnych 

wykorzystywane przez nich jako zapewnienie darmowej siły roboczej i nie 

kończące się zatrudnieniem beneficjenta CIS po ich zakończeniu);  

 dobrze ocenianą współpracę z pracodawcami jako zleceniodawcami dla 

centrów. W tym typie współpracy CIS jako podmiot świadczy usługi dla 

klienta, którym jest przedsiębiorstwo. 
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Warsztaty terapii zajęciowej 

W ramach wypełniania swoich statutowych funkcji WTZ starają się współpracować z innymi 

instytucjami. Kooperację tę opisać można wychodząc od poszczególnych funkcji i zadań 

podmiotu oraz specyfiki jego uczestników: 

 zadanie w zakresie edukacji i podnoszenia kompetencji samych pracowników/kadry 

zarządzającej WTZ - w zakresie wypełniania tej funkcji warsztaty współpracują ze 

sobą oraz z domami pomocy społecznej i środowiskowymi domami samopomocy, 

a więc placówkami opiekuńczymi dla osób niepełnosprawnych. Kooperacja z tymi 

placówkami polega na szeroko pojętej wymianie doświadczeń; 

 zadanie polegające na rekrutacji uczestników - w zakresie wypełniania tego zadania 

warsztaty współpracują ze szkołami specjalnymi oraz ośrodkami pomocy 

społecznej funkcjonującymi w bezpośredniej bliskości geograficznej podmiotu; 

 funkcja rehabilitacji społecznej - w związku z jej realizacją warsztaty współpracują 

m.in. ze szkołami oraz przedszkolami. Współdziałanie z tymi placówkami ma na 

celu również zwalczanie negatywnego, stereotypowego postrzegania osób 

niepełnosprawnych przez resztę społeczeństwa; 

 funkcja rehabilitacji zawodowej - w związku z realizacją tej funkcji WTZ 

współpracują z pracodawcami komercyjnymi, którzy oferują ich beneficjentom 

praktyki zawodowe. Choć kadra zarządzająca przyznaje, iż jej nawiązanie jest bardzo 

trudne, to jednak oceniana jest ona pozytywnie, gdy już do niej dojdzie. Jest to bardzo 

istotna forma rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Kadra zarządzająca 

WTZ w pełni rozumie stanowisko pracodawców, którzy nie chcą zatrudniać osób 

niepełnosprawnych, w tym w szczególności niepełnosprawnych intelektualnie, gdyż te 

osoby są po prostu niekonkurencyjne na rynku pracy: 

Trudno ich namówić, myślę, że mają czasami też trochę inne wyobrażenia. Myślę, że 

nasz rynek pracy bardzo nie przystaje do tych osób, zwłaszcza tych głównie 

niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego, że tak jakby kontakt z nimi jest utrudniony, 

wymagania, które się stawia pracownikom, oni nie są w stanie jakby temu sprostać, bo 

nawet takie wymagania typu proste polecenia, tak? Ktoś powiedzmy jest sprawny 

intelektualnie, dostaje polecenie i wykonuje to w taki czy inny sposób, no bardziej 

jakby zgodny z poleceniem. Tutaj może być zupełnie inaczej, tak? Ktoś mówi polecenie 

raz, drugi, trzeci, dziesiąty, a ta osoba dalej nie rozumie, o co chodzi. 

(IDI_KZ_WTZ_2) 

W omawianym kontekście kierownictwo warsztatów zwracało uwagę na 

konieczność zwiększenia wsparcia finansowego dla pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne – inaczej nie będą oni skłonni zrekrutować 

znacznie mniej efektywnego pracownika niepełnosprawnego mając możliwość 

zatrudnienia osoby sprawnej. 
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W zakresie wypełniania tej funkcji współpraca odbywa się także z zakładami 

aktywności zawodowej, choć przedstawiciele WTZ zwracają uwagę m.in. na ich zbyt 

małą liczbę w województwie śląskim. 
 

Zakłady aktywności zawodowej 

W ramach wypełniania swoich statutowych funkcji zakłady aktywności zawodowej starają się 

współpracować z innymi instytucjami działającymi w obszarze rehabilitacji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych, a także z pracodawcami. Zakres współdziałania 

z poszczególnymi instytucjami jest silnie uzależniony od ich zadań i funkcji. Obszary 

współpracy ZAZ z innymi podmiotami zaprezentowano poniżej: 

 rekrutacja beneficjentów - w zakresie wypełniania tego zadania ZAZ współpracują 

przede wszystkim z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (OPS, 

PCPR), ale także z innymi instytucjami m.in. WTZ, szkołami specjalnymi i in. 

 funkcja rehabilitacji zawodowej - w zakresie wypełniania tej funkcji (rozumianej 

w tym wypadku, jako lokowanie pracowników ZAZ na otwartym lub chronionym 

rynku pracy), zakłady współpracują przede wszystkim z: 

 powiatowymi urzędami pracy pomagającymi w poszukiwaniu ofert pracy dla 

beneficjentów, którzy osiągnęli już odpowiedni poziom rehabilitacji: 

W naszym zakładzie mogę jeszcze dodać, że współpracujemy i mamy podpisaną 

umowę z Powiatowym Urzędem Pracy. W ramach poradnictwa zawodowego nasi 

pracownicy mają zajęcia z pracownikami PUP-u. (FGI ZAZ) 

 pracodawcami z otwartego i chronionego rynku pracy – ten typ współpracy 

został oceniony, jako szczególnie trudny z powodów opisanych szczegółowo w części 

podrozdziału poświęconej WTZ.  

Ponadto, badane ZAZ współdziałają w zakresie realizacji różnorodnych przedsięwzięć na 

rzecz osób niepełnosprawnych m.in. z organizacjami pozarządowymi i jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

 

4.3.8. Monitoring losów absolwentów 
 

Monitoring losów absolwentów jest kluczowym narzędziem oceny skuteczności działań 

instytucji pomocowych. Prowadzony w profesjonalny sposób pozwala przede wszystkim na 

precyzyjną ocenę efektów osiąganych w zakresie integracji społecznej i zawodowej 

beneficjentów. Ponadto, może on dostarczyć informacji pomocnych np. przy kształtowaniu 

oferty PES.  

Badanie wykazało, że w większości PES o charakterze integracyjnym działających 

w województwie śląskim nie jest prowadzony usystematyzowany, profesjonalny monitoring 

losów absolwentów. Pewne starania w tym zakresie podejmują jedynie te instytucje, których 
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działalność finansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co obliguje 

je do podejmowania tego działania. Pozostałe PES deklarują jedynie pozyskiwanie informacji 

o losach absolwentów poprzez nieformalne spotkania z nimi lub z ich rodzinami i znajomymi. 

Głównie przez jakieś takie nieformalne informacje, spotkania z rodzicami. 

(IDI_KZ_WTZ_2) 

 

4.3.9. Podsumowanie 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych można wyróżnić pewne wspólne dla 

różnych typów PES schematy działania oraz formy wsparcia: 

 próby indywidualizacji wsparcia dla beneficjentów akcentowane przez przedstawicieli 

wszystkich typów PES o charakterze integracyjnym (w najmniejszym stopniu 

w  KIS); w przypadku podmiotów dedykowanym osobom niepełnosprawnym 

(WTZ i ZAZ) stosowane są tzw. Indywidualne Programy Rehabilitacji; 

 wykorzystywanie we wszystkich typach PES o charakterze integracyjnym form 

wsparcia zorientowanych zarówno na aktywizację społeczną jak i zawodową 

beneficjentów, choć w różnym stopniu – w przypadku KIS oraz WTZ zdecydowanie 

silniejszy nacisk kładziony jest na aktywizację społeczną, natomiast w CIS i ZAZ 

aktywizacja zawodowa jest co najmniej tak samo istotna, jak aktywizacja społeczna; 

 w PES dedykowanym osobom niepełnosprawnym (WTZ i ZAZ) dużą wagę 

przywiązuje się także do rehabilitacji zdrowotnej beneficjentów; 

 formami wsparcia wykorzystywanymi w procesie reintegracji społecznej 

beneficjentów wszystkich typów PES są: warsztaty/zajęcia grupowe o różnej tematyce 

oraz wyjścia beneficjentów poza PES (wycieczki, wyjścia do instytucji kultury etc.) – 

najrzadziej podejmowane w CIS. Formą aktywizacji specyficzną dla WTZ jest tzw. 

trening ekonomiczny; 

 w obszarze aktywizacji zawodowej najszerszy zakres form wsparcia oferowany jest 

w CIS (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia, staże, 

zatrudnienie wspierane), natomiast najuboższy w WTZ (pracownie zawodowe, rzadko 

kiedy inne formy wsparcia);  

 działania CIS oraz ZAZ są bardziej zestandaryzowane (z uwagi na zapisy ustawowe) 

niż działania KIS i WTZ; 

 w praktyce jedynie w przypadku CIS można mówić o barierach czasowych 

uczestnictwa beneficjenta w PES (maksimum 18 miesięcy). 

Beneficjenci wszystkich typów PES o charakterze integracyjnym najchętniej korzystają 

z form wsparcia o charakterze rekreacyjnym (wycieczki, wyjścia do kina, teatru i na basen 

etc.), a także zajęć oferowanych w ramach reintegracji zawodowej - świadczenia pracy oraz 

kursów i szkoleń, które przygotowują do jej podjęcia na otwartym rynku. Najmniejszym 
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zainteresowaniem cieszy się wsparcie psychologiczne, które przez wielu beneficjentów 

postrzegane jest jako stygmatyzujące.  

Przeprowadzone badanie nie pozwoliło na wyróżnienie form wsparcia, które są znacznie 

bardziej niż inne skuteczne w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów PES. 

Proces rekrutacji przebiega w podobny sposób z jednej strony w KIS i CIS, a z drugiej 

w WTZ i ZAZ. Dominującą formą rekrutacji jest skierowanie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym do uczestnictwa w podmiocie przez ośrodki pomocy społecznej, 

powiatowe urzędy pracy lub inne instytucje do tego uprawnione. Przyczyną odmowy 

przyjęcia do tych podmiotów ekonomii społecznej są przede wszystkim problemy alkoholowe 

kandydatów (choć niektóre PES decydują się na przyjęcie osób go doświadczających), 

a w przypadku CIS także brak motywacji kandydata do podjęcia pracy nad sobą oraz brak 

miejsc. 

W przypadku warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej kluczową 

rolę w rekrutacji uczestników odgrywają ich rodzice (choć w ZAZ nie jest ona tak istotna, jak 

w WTZ). Zdarzają się także przypadki aktywnego poszukiwania kandydatów do WTZ/ZAZ 

przez pracowników/kadrę zarządzającą PES. Badane podmioty stosują również takie 

rozwiązania jak kolejka oczekujących oraz okres próbny. Przyczyny odmów przyjęcia do 

WTZ/ZAZ to przede wszystkim brak miejsc w tych placówkach (spowodowany przede 

wszystkim ich bardzo niską skutecznością w zakresie aktywizacji zawodowej) oraz zły stan 

zdrowia osoby niepełnosprawnej, nierokujący nadziei na ich aktywizację 

społeczną i zawodową lub będący barierą w świadczeniu pracy w podmiocie.  

W przypadku KIS, CIS nie można jednoznacznie wskazać, czy formy aktywizacji zawodowej 

są dostosowywane do umiejętności i doświadczeń zawodowych beneficjentów – sytuacja pod 

tym kątem jest bardzo zróżnicowana. W przypadku ZAZ można zauważyć próby 

wykorzystywania wcześniejszych doświadczeń i umiejętności uczestników na stanowiskach 

pracy w podmiocie (co może się przełożyć na wzrost efektywności działalności gospodarczej 

prowadzonej przez zakłady). 

Badanie wykazało, że wpływ uczestników PES o charakterze integracyjnym na zarządzanie 

nimi jest bardzo niski. W żadnym wypadku nie można mówić o realnym funkcjonowaniu 

partycypacyjnego modelu zarządzania. Barierą przed jego wprowadzeniem jest w przypadku 

KIS i CIS ryzyko obniżenia skuteczności w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej 

beneficjentów, a w przypadku WTZ i ZAZ specyfika beneficjentów, wśród których dominują 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie poradziłyby sobie z zarządzaniem 

podmiotem. W związku z powyższym, wpływ beneficjentów na funkcjonowanie PES 

ogranicza się do możliwości zgłaszania przez nich postulatów dotyczących preferowanych 

form aktywizacji społecznej, które kadra zarządzająca stara się uwzględniać przy organizacji 

zajęć i pracy w podmiocie. Jak wynika z przeprowadzonego badania, w niektórych zakładach 

aktywności zawodowej występują zinstytucjonalizowane formy reprezentacji pracowników 

w postaci rad pracowniczych – nie jest to jednak rozwiązanie specyficzne dla PES, lecz 

szeroko stosowane w przedsiębiorstwach komercyjnych. 
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Działalność rynkowa (produkcyjno-usługowa) prowadzona jest we wszystkich typach 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym z wyjątkiem klubów integracji 

społecznej. W przypadku WTZ ma ona jednak charakter marginalny. We wszystkich typach 

PES ma ona bardzo istotne znaczenie dla procesu rehabilitacji społeczno-zawodowej 

beneficjentów. W szczególności daje ona możliwość podniesienia ich kompetencji i zdobycia 

doświadczenia zawodowego, a także służy podniesieniu ich samooceny i motywacji do pracy. 

Największym problemem związanym z prowadzeniem przez PES działalności rynkowej 

wydaje się być niedostosowanie jej charakteru do działalności przedsiębiorstw komercyjnych 

funkcjonujących na lokalnym rynku, przez co beneficjenci podmiotów w wielu wypadkach 

nie kształcą umiejętności, które mogą być wykorzystane w zdobyciu i utrzymaniu pracy poza 

podmiotem. Działalność gospodarcza PES stanowi też istotne źródło utrzymania dla samych 

podmiotów, w szczególności dla CIS, które nie są finansowane ze środków publicznych. 

Badanie pozwoliło na zdiagnozowanie dość szerokiej współpracy PES o charakterze 

integracyjnym z innymi instytucjami, takimi jak: jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

(przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej) oraz powiatowe urzędy pracy. Ponadto 

kooperacja nawiązywana jest także z przedstawicielami sektora pozarządowego, 

samorządowego (JST), pracodawcami, oraz innymi typami podmiotów ekonomii społecznej. 

Współpraca z innymi instytucjami jest zazwyczaj dobrze oceniania przez kierownictwo 

podmiotów z tym, że nie zawsze jest ona łatwa. Największe problemy występują w kooperacji 

z pracodawcami, którzy najczęściej nie chcą jej podejmować, ponieważ nie postrzegają 

beneficjentów PES jako pełnowartościowych, wydajnych pracowników. Problem ten dotyczy 

przede wszystkim WTZ i ZAZ, których uczestnikami są w większości osoby niepełnosprawne 

intelektualnie. Wydaje się, że relacje PES z pracodawcami, to jedno z najsłabszych ogniw 

procesu aktywizacji zawodowej beneficjentów. 

 

4.4. Przebieg, problemy, specyfika interakcji pracowników podmiotu 

ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym z beneficjentami  
 

4.4.1. Zaangażowanie uczestników w proces reintegracji społeczno-zawodowej 

 

Kluby integracji społecznej 

Przedstawiciele kadry zarządzającej KIS postrzegają swoich uczestników jako osoby raczej 

bierne, szczególnie w momencie rozpoczęcia zajęć w klubie. 

To też różnie bywa, bo tak jak mówiłam, nasi klienci jak przychodzą tutaj, to są to 

osoby głównie bierne i roszczeniowe. (IDI_KZ_KIS_4) 

Znacznie rzadziej zdarzają się osoby aktywne, które chcą uczestniczyć w procesie 

reintegracji, a nawet go współtworzyć. 

Grupa się dzieli na tych aktywnych i na tych takich biernych. Więc ci aktywni jak 

najbardziej chcą współuczestniczyć w życiu klubu, w tworzeniu klubu, a my też to 
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jakby umożliwiamy, bo taki też był zamysł, że nie chcemy nic narzucać. 

(IDI_KZ_KIS_2) 

Stopień zaangażowania uczestników w proces reintegracji społeczno-zawodowej jest, 

zdaniem kadry KIS, uzależniony od ich cech społeczno-demograficznych. Nie jest to 

jednak prosta zależność, gdyż ostatecznie stopień zaangażowania zależy od indywidualnej 

sytuacji każdego beneficjenta. Jako kluczowe zostały wskazane dwie zmienne – wiek i płeć 

beneficjentów. Zależności te przedstawiają się w następujący sposób: 

 Wiek odgrywa kluczowe znaczenie w procesie reintegracji osób bezdomnych. 

Im starsze są osoby bezdomne, tym mniejszą mają motywację do zmiany swojego 

życia: 

Wiek myślę, że ma wpływ, po prostu z zasady osoba młoda jeszcze ma nadzieję, że jej 

problemy są tylko przejściowe, że szybko się „odbije, pozbiera i pójdzie dalej”, 

a osoby starsze już z motywacją mają duży problem. (IDI_KZ_KIS_1) 

 Wiek jest istotną zmienną w procesie reintegracji osób bezrobotnych. Osobom 

młodym często brakuje jakiejkolwiek wizji, strategii życiowej: 

Natomiast młodzi nie. Nie wiedzą, co chcą czy kursy brać, czy może nie kurs, chcą 

przychodzić, nie chcą przychodzić, kończyć szkołę, nie, po co mi ta szkoła. 

(IDI_KZ_KIS_2) 

 Płeć odgrywa istotną rolę głównie w zakresie zaangażowania w poszczególne formy 

wsparcia. Kobiety, zdaniem kadry zarządzającej KIS, bardziej angażują się 

w aktywności grupowe, co sprzyja ich integracji społecznej, natomiast mężczyźni 

częściej ograniczają się do wykonania konkretnych zadań, które są im przypisywane 

w podmiocie: 

Kobiety lubią posiedzieć, pogadać, więc ta integracja społeczna u kobiet jak 

najbardziej idealnie funkcjonuje, co widać też, nie? (…) Natomiast faceci są bardzo 

zadaniowi, tak? Przyjść, zajęcia, to on będzie na zajęciach, ale po zajęciach idzie do 

domu, później kurs, będzie na kursie, później praca, ale nie ma czegoś takiego, że aha, 

przyjdzie pół godziny wcześniej, wypije kawę, zajęcia, po zajęciach posiedzi, nie, 

przyszedł tylko na zajęcia. (IDI_KZ_KIS_2) 
 

Centra integracji społecznej  

Przedstawiciele kadry zarządzającej CIS oceniają swoich uczestników jako zróżnicowanych 

pod względem zaangażowania w proces integracji społeczno-zawodowej.  

Różnie. To jest naprawdę różnie. Powiem szczerze, że niektórzy są bardzo aktywni, 

tak. Niektóre osoby autentycznie mają, powiem szczerze, szczególny 

dar i zdolności i umiejętności gdzieś tam głęboko skrywane. Spróbujemy się tam 

dokopać do tych. A są wspaniałymi organizatorami, a niektóre osoby są bezradne cały 

czas. (IDI_KZ_CIS_1) 
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Identycznie, jak w przypadku beneficjentów KIS, stopień zaangażowania uczestników 

w ten proces jest w pewnej mierze zależny od ich wieku oraz płci: 

 Wiek jest istotną zmienną w procesie reintegracji osób bezrobotnych – osoby młodsze 

są zazwyczaj bardziej zaangażowane, choć z drugiej strony są też bardziej 

roszczeniowe, co może negatywnie wpływać na ich chęć do podjęcia zatrudnienia na 

otwartym rynku pracy. Osoby starsze są z kolei bardziej świadome swojej niskiej 

atrakcyjności dla pracodawców, co obniża ich poziom motywacji do 

poszukiwania zatrudnienia: 

Ci do 30 roku, czy tam około 30-tki to i tak są bardziej właśnie „obrotni”, że tak 

powiem, i to widać, że oni gdzieś tam szukają pracy, bo często mają rodziny, mają 

dzieci małe. No, więc tu widzę większe zaangażowanie. No, więc właśnie największy 

problem jest z mężczyznami właśnie takimi w wieku przedemerytalnym. Że tam nawet 

50+ bym powiedziała, co jest tak naprawdę w sile wieku. Bo powinien jeszcze nawet 

naście lat pracować. Ale oni już nie mają takiej motywacji. Więc jeżeli by wiekowo to 

młodsi mężczyźni są ambitniejsi i aktywniejsi na rynku pracy, starsi jak gdyby już 

odpuszczają. (IDI_KZ_CIS_3) 

 Zdaniem kierownictwa niektórych CIS kobiety są bardziej zmotywowane do 

podnoszenia swoich kompetencji społecznych i zawodowych: 

No, to dużo większe zaangażowanie widzę jednak ze strony kobiet. Mężczyźni… (…). 

Podejrzewam, że to wynika z tego, że ci mężczyźni i tak sobie dorabiają, podejrzewam, 

albo tam gdzieś się łapią na jakieś sezonowe (…) w lecie prace. Ich tak naprawdę nie 

interesuje taka praca stała. (IDI_KZ_CIS_3) 

 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 
 

Także kadra zarządzająca WTZ obserwuje wśród swoich uczestników zróżnicowanie 

w zakresie ich włączanie się w proces reintegracji społeczno-zawodowej. 

Różnie, indywidualnie, raczej mają taką dużą motywację do zajęć. Myślę, że sprawia 

im to przyjemność (…). I tutaj jest motywacja do zajęć, rzadko kiedy spotykamy się z 

(…) niechęcią. (IDI_KZ_WTZ_2) 

Zmienną najsilniej różnicującą poziom zaangażowania beneficjentów jest stopień i typ ich 

niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, zwłaszcza w stopniu 

znacznym, raczej nie wychodzą z inicjatywą, np. postulatami do kadry zarządzającej 

dotyczącymi organizacji zajęć o charakterze rekreacyjnym. 

Jeżeli już wpadną na jakiś pomysł to są osoby sprawne intelektualnie, to inicjatywa 

wychodzi od nich […] Natomiast osoby, które są upośledzone to oczekują od nas, 

poddają się temu, co my zaproponujemy. (IDI_KZ_WTZ_1) 
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Ponadto, istotny wpływ na poziom zaangażowania beneficjentów mają ich wiek oraz płeć. 

Kobiety niepełnosprawne są bardziej niż mężczyźni przyzwyczajone do aktywności ze 

względu na zaangażowanie w prace domowe. 

Wydaje mi się, że dziewczyny niepełnosprawne są w domu wykorzystywane do prac 

domowych: sprzątania, ścierania, obierania ziemniaków, natomiast mężczyźni – 

z racji tego, że to mężczyźni – to mamusia gdzieś za nich… Ja to tak odbieram, 

przynajmniej na 55 uczestników u mnie to widać zdecydowanie. Jak trzeba coś 

przenieść w pracowni, to on w domu tego nie robi, więc nie wie, o czym ja w ogóle do 

niego mówię. (FGI WTZ) 

Na skłonność do aktywności wpływa nie tylko wiek samych uczestników, ale też wiek ich 

rodziców oraz ich podejście do procesu rehabilitacji. Rodzice osób niepełnosprawnych 

będący w starszym wieku mają z reguły bardziej negatywny stosunek do aktywności 

podejmowanej przez ich dzieci. 

Ta starsza grupa uczestników, gdzieś jest wyuczona z domu: nie rób, nie pokazuj, że 

umiesz, bo ci zabiorą rentę, natomiast ci młodsi, którzy przychodzą po szkole i jeszcze 

są w takim ciągu edukacji i jeszcze są chłonni jakiejś wiedzy, czegokolwiek, żeby 

nabyć, i oni rzeczywiście umawiają się między sobą na spotkania, na turnusy 

wyjeżdżają. (FGI WTZ) 

Co ważne, kadra zarządzająca WTZ podkreśla, że nauczenie – w miarę możliwości – osób 

niepełnosprawnych samodzielnego decydowania chociażby o sposobach 

zagospodarowywania czasu wolnego jest jednym z istotnych celów terapii podejmowanej 

w warsztatach. 

Na przykład jedną z form terapii jest też to, żeby oni potrafili czas wolny, który mają, 

spędzić w jakikolwiek sposób. Czyli jakby w ten sposób ich uaktywnić. Jakieś, nie 

wiem, pasje czy zainteresowania żeby sobie realizowali. (IDI_KZ_WTZ_2) 

Zakłady aktywności zawodowej 

Identycznie, jak w przypadku WTZ, stopień zaangażowania beneficjentów ZAZ w proces 

rehabilitacji społeczno-zawodowej jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielu czynników 

indywidualnych takich jak typ i stopień ich niepełnosprawności, bądź też w przypadku osób 

chorujących psychicznie, od fazy ich choroby.  

Bywa okres kiedy ta osoba czuje się lepiej, więc ta jej aktywność jest większa. Bywa 

czas kiedy ona się czuje gorzej, wiec jest taka bardziej przytłumiona, więc trzeba jakoś 

ją tak mobilizować. No, ale wydaje mi się, ze przez ten okres 5 lat wypracowaliśmy 

sobie już takie metody, że no generalnie raczej radzimy sobie z tym problemem. 

(IDI_KZ_ZAZ_4) 
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4.4.2. Dostosowywanie sposobów komunikacji do specyficznych potrzeb i problemów 

beneficjentów PES o charakterze integracyjnym 
 

Podmioty ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym są instytucjami, w których 

pracuje się z osobami z różnego rodzaju deficytami. W związku z tym, w wielu przypadkach 

konieczne staje się dostosowanie sposobów komunikowania się z beneficjentami do ich 

możliwości intelektualnych oraz potrzeb. 

 

Kluby integracji społecznej 

Zaobserwować można następujące formy dostosowywania sposobów komunikacji do 

specyficznych potrzeb i problemów uczestników KIS: 

 dostosowanie reguł komunikacyjnych poprzez skracanie dystansu pomiędzy 

pracownikami KIS a beneficjentami np. poprzez przyjęcie formuły zwracania się do 

siebie po imieniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku w KIS funkcjonujących 

w strukturze ośrodków pomocy społecznej: 

Że staramy się odejść od takiego traktowania urzędniczego. I to tak jakby odróżnia, 

ponieważ my też jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej, natomiast jakby pracownik 

socjalny ma trochę inną rolę i trudno, żeby ta relacja była taka bliższa, bo by to 

zakłócało, prawda, tutaj funkcjonowanie tego co należy i osiągnięcie też celu, tak? 

(IDI_KZ_KIS_3) 

 dostosowanie poziomu komunikacji do kompetencji uczestników oraz ich 

aktualnych stanów psychicznych: 

Jeżeli ktoś jest zdenerwowany, pobudzony, nie wiem, kwestia nerwów, sprawy 

rozwodowej na przykład, tak? To ta osoba przychodzi niesamowicie nabuzowana 

tutaj, no i my mieliśmy akurat plan grupy wsparcia, tak? I chcieliśmy o czymś fajnym 

porozmawiać, coś przepracować, no a ta kobieta czy ten pan wszystko rozwala. No 

więc wtedy gdzieś tam albo rozmowa jest jakaś indywidualna, tak, próbujemy to 

wyciszyć albo ktoś z pracowników pójdzie na spacer z tą osobą. (IDI_KZ_KIS_2) 

 przystosowania miejsca – rozumiane jako stworzenie miejsca, w którym 

uczestnicy czują się bezpiecznie, przez co komunikacja pomiędzy nimi realizuje 

się w niewymuszony sposób: 

Taki był zamysł na to miejsce, że to jest, taki klub integracji, ale bardziej klub, tak? 

Miejsce, gdzie oni się spotykają (…) ale w normalny dzień panie, panowie przychodzą 

tutaj, zaczynają od kawy, śniadania (…)Ta kadra jest gdzieś, ale ingerencja ze strony 

naszej jest bardzo niewielka. (IDI_KZ_KIS_2) 

Istotnymi przeszkodami w skutecznej komunikacji pomiędzy pracownikami a beneficjentami 

KIS mogą być uzależnienie uczestników od alkoholu oraz ich skłonność do zatajania 

własnych problemów. 

Bariera komunikacyjna, może być, jak jest w ciągu alkoholowym,. Trzeba poczekać, aż 
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z ciągu wyjdzie i przyjdzie na trzeźwo. Nasuwają mi się inne bariery, nie 

komunikacyjne, czyli wszystko to czego klient nam nie mówi, a jest istotne. Długi 

alimentacyjne, kurator. Dopiero potem wychodzi to z czasem. To też jest bariera 

komunikacyjna. Jak my o tym nie wiemy, to ciężko temu zaradzić. (FGI, KIS) 

Ciekawym aspektem dotyczącym komunikacji pomiędzy pracownikami KIS 

a beneficjentami, który został zasygnalizowany przez jednego z respondentów jest kwestia 

posługiwania się gwarą śląską, która służy przełamaniu dystansu komunikacyjnego. 

Myślę, że o taką typową komunikację, nawet o dostosowanie języka, tutaj jesteśmy 

takim specyficznym regionem, gdzie to funkcjonuje w gwarze śląskiej. Ja się posługuję 

gwarą śląską, część pracowników się posługuje (…)natomiast też myślę, że taką formą 

przełamania jakiejś bariery jest to, że oni zauważają, że my też potrafimy w gwarze 

śląskiej (IDI_KZ_KIS_4) 

 

Centra integracji społecznej 

Również w CIS proces interakcji pomiędzy uczestnikami a pracownikami musi uwzględniać 

specyficzne potrzeby odbiorców wsparcia. Beneficjenci centrów są bowiem często osobami 

z różnego rodzaju problemami osobistymi mogącymi rzutować na ich umiejętności 

komunikacyjne. Do najważniejszych przyczyn występowania problemów w tej sferze można 

zaliczyć: 

 nadużywanie alkoholu przez uczestników (podobnie jak w przypadku beneficjentów 

KIS); 

 nie posiadanie przez beneficjentów telefonu lub brak środków na połączenia 

telefoniczne: 

Brak telefonu. Zdarza się, bo niektórzy mają komórki, niektórzy tych komórek nie mają 

z różnych przyczyn. Często beneficjentami są osoby, których nie stać na karty, nie stać 

na doładowanie. (IDI_KZ_CIS_2) 

Badanie nie pozwoliło na zdiagnozowanie żadnych specjalnych metod przezwyciężania barier 

komunikacyjnych wynikających ze wskazanych powyżej problemów. Kadra zarządzająca CIS 

twierdziła, że w komunikacji z beneficjentami konieczna jest po prostu cierpliwość. 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Problemów z komunikacją z uczestnikami, zwłaszcza osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie i posiadającymi uszkodzenia narządów mowy/słuchu, powszechnie 

doświadczają także pracownicy i kadra zarządzająca warsztatów. 

U osób niewidomych to wiadomo: mają blindyzmy, różnego rodzaju tiki, mamy dwóch 

autystyków, którzy też mają swoje specyficzne zachowania, zwłaszcza jak się cieszą 

lub denerwują. Co powoduje – jak się z nimi wychodzi na spacer – że ludzie tak 

średnio reagują, nie są przyzwyczajeni, nauczeni do tego. Osoby niewidome często 
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kiwają się, szukają dodatkowych bodźców, także jeżeli chodzi o komunikowanie się, 

z mózgowym porażeniem dziecięcym mamy jednego pana, ale wiadomo – rozmawiamy 

tak długo, aż w końcu nam powie, czego chce, o co mu chodzi. (FGI, WTZ) 

Rozwiązanie problemów w komunikacji z beneficjentami wymaga od pracowników 

warsztatów przede wszystkim cierpliwości i czasu na poznanie ich specyficznych sposobów 

porozumiewania się. 

No myślę, że radzimy sobie na tyle, że po pewnym czasie jak już znam uczestnika, to 

(…) te bariery są mniejsze i już (…) mniej więcej wiemy, (…) o co mu chodzi, nawet 

jak on tego nie potrafi (…) wyartykułować. (IDI_KZ_WTZ_2) 

Cierpliwe i z zasady życzliwe podejście do uczestników WTZ w żadnym wypadku nie 

oznacza jednak wyręczania ich w wykonywaniu zadań, które są w stanie zrealizować 

samodzielnie – warsztaty traktowane są przez kadrę zarządzającą nie jako instytucja 

opiekuńcza, a jako instytucja terapeutyczna, czy wręcz szkoleniowa. Wniosek ten 

potwierdza sygnalizowane wcześniej napięcie pomiędzy postawą kadry WTZ a postawą 

rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy koncentrują się na „opiece” nad 

swoimi dorosłymi już dziećmi i często tego samego oczekują od warsztatu. 

Trzeba od nich wymagać, na miarę oczywiście możliwości. W moim 

przekonaniu i chyba w przekonaniu większości ludzi, z którymi pracuję, nie należy tych 

osób traktować w sposób szczególny, jeśli chodzi o funkcjonowanie codzienne. 

(IDI_KZ_WTZ_3) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Beneficjenci ZAZ, tak samo jak uczestnicy WTZ z racji swojej niepełnosprawności mają 

często bardzo duże problemy z komunikacją. Do najważniejszych trudności 

zasygnalizowanych przez kadrę zarządzającą zakładów aktywności zawodowej należą 

ograniczenia związane z fizycznymi deficytami uczestników, w tym: 

 typ niepełnosprawności ograniczający możliwości komunikacyjne np. uszkodzenia 

narządów mowy i słuchu. Szczególne problemy komunikacyjne występują w pracy 

z osobami głuchoniemymi: 

Często też są ograniczenia natury logopedycznej. Mają aparaty słuchowe. To są 

bariery związane z ich schorzeniami, że osoba zdrowa nawet sobie nie pomyśli, że 

osoba z jakąś dysfunkcją intelektualną nie potrafi nawet polecenia zrozumieć. Albo 

musi mieć dłuższy okres czasu, żeby to polecenie przetransformować, żeby ten 

komunikat dotarł. (FGI ZAZ) 

 specyficzne odruchy, fiksacje, przyzwyczajenia beneficjentów, które utrudniają 

porozumienie z nimi – np. nawyk używania brzydkich wyrazów. 

Komunikacja z beneficjentami ZAZ wymaga, tak jak w przypadku WTZ, wytrwałości i czasu 

na poznanie ich specyficznych sposobów komunikowania się.  
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4.4.3. Postrzeganie PES przez uczestników i przywiązywanie się do PES 
 

Podmioty ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym są instytucjami funkcjonującymi 

na styku instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej. Uczestnictwo w PES z założenia ma 

być etapem przejściowym na drodze beneficjenta do usamodzielnienia się poprzez wejście na 

rynek pracy. Jednak nie zawsze jest ono postrzegane w ten sposób, co może utrudniać proces 

ich aktywizacji społeczno-zawodowej. W niniejszym podrozdziale zaprezentowano, w jaki 

sposób podmioty ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym postrzegane są przez 

swoich uczestników. 

 

Kluby integracji społecznej 

Kluby integracji społecznej pełnią istotną rolę w pracy socjalnej z klientami pomocy 

społecznej. KIS są często umiejscowione w strukturze OPS. Tym niemniej, w opinii kadry 

zarządzającej, uczestnicy klubów postrzegają je jako instytucje odrębne od ośrodków 

pomocy społecznej. 

Więc jesteśmy postrzegani przez pryzmat ośrodka, ale też tak trochę nas odcinają od 

tego, bo oni, no tak jak mówię, reszta pracowników ośrodka to są urzędnicy. My tak 

trochę się wyłamujemy z tego schematu urzędników, my nie tylko rozmawiamy z nimi 

o pracy, ale też o życiu, o różnych… często się zdarza, że przychodzą, jak już uzyskują 

zaufanie, mówić o różnych problemach (…) natomiast nam też zależy na tym, żeby nas 

postrzegali jako część ośrodka, żeby wiedzieli, że to co tutaj robią, mówią czy przyjdą 

pod wpływem alkoholu, znajdzie swoje odniesienie u pracownika socjalnego, 

pracownik socjalny automatycznie się o tym dowie. (IDI_KZ_KIS_4) 

Zdaniem kierownictwa, kluby postrzegane są przez beneficjentów jako miejsca, do których 

można przyjść i spędzić w nich czas, a nie tylko załatwić konkretne sprawy, jak w OPS czy 

PUP. 

Ja myślę, że dla pewnej części tej, która faktycznie jest tutaj codziennie, w tym okresie 

funkcjonowania to był po części taki może drugi dom nawet, bym się nie bał 

zaryzykować. (IDI_KZ_KIS_2) 

 

Centra integracji społecznej 

Identycznie, jak w przypadku KIS, centra integracji społecznej funkcjonują na styku systemu 

pomocy społecznej i instytucji rynku pracy. Wielu beneficjentów CIS jest kierowanych czy 

też zachęcanych do uczestnictwa w centrum właśnie przez przedstawicieli OPS. W związku z 

tym, istnieje możliwość postrzegania CIS przez beneficjentów właśnie przez pryzmat pomocy 

społecznej i ujawnianie roszczeniowości, która często występuje w relacjach klientów z tego 

typu instytucjami. 

Opinie kadry zarządzającej CIS na temat tego, jak beneficjenci postrzegają ich podmioty są 

podzielone. Część z nich jest zdania, że uczestnicy postrzegają centrum głównie przez 
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pryzmat wykonywanej w nim pracy, w związku z czym traktują je jako instytucje zewnętrzne, 

niezależne od ośrodków pomocy społecznej. 

Uczestnictwo w CIS jest z założenia etapem przejściowym, w którym w określonym czasie 

(maksymalnie 18 miesięcy) ma zostać zrealizowany ściśle określony program zatrudnienia 

socjalnego, mający doprowadzić do usamodzielniania się uczestnika. Tym niemniej, część 

beneficjentów traktuje podmiot jako instytucję zapewniającą stabilne, bezpieczne 

miejsce pracy, w której się całkowicie realizują. Taka postawa rodzi duże ryzyko 

związane z obniżeniem motywacji uczestnika do wyjścia na otwarty rynek pracy. Jak 

zauważają przedstawiciele kadry zarządzającej CIS, sytuacja ta ma dwa źródła. Pierwszym 

z nich jest, podobnie jak w przypadku uczestników KIS, uzyskanie przez beneficjentów 

centrum poczucia bezpieczeństwa, które boją się utracić. Drugim zaś, brak alternatywnych 

propozycji na rynku pracy. 

Tak, przywiązują się znowu nadmiernie. (…) No podejrzewam, że jeżeli nie ma pracy, 

autentycznie nie możemy zaoferować osobom, uczestnikom takiego zajęcia już poza, 

poza centrum. No to jaką mają alternatywę? Znowu wrócić do pomocy społecznej i do 

nic nie robienia ? To jest właśnie to. Rynek pracy. Tak rynek pracy. To jest podstawa. 

(IDI_KZ_CIS_1) 

Przedstawiona powyżej sytuacja może zagrażać skuteczności aktywizacji zawodowej 

prowadzonej w CIS i świadczyć o istotnych brakach w modelu pracy w tym typie PES. 

W każdym centrum powinien być zatrudniony doradca zawodowy, którego zadaniem byłoby 

doradzanie uczestnikowi i udzielanie pomocy w poszukiwaniu dla niego pracy na zewnątrz 

CIS. Ponadto, kadra podmiotu powinna od samego początku tłumaczyć uczestnikom, iż pobyt 

w centrum to etap przejściowy, a nie docelowy. Jednym z rozwiązań stosowanych np. 

w Wielkopolsce czy województwie kujawsko-pomorskim jest kierowanie uczestników do 

pracodawców zewnętrznych. Zwiększa to szanse beneficjentów na znalezienie zatrudnienia 

po zakończeniu pobytu w CIS. Sytuacja, w której cały proces reintegracji zawodowej 

uczestnika odbywa się poprzez pracę w poszczególnych warsztatach w centrum może 

prowadzić do tego, że nabędzie on kompetencje przydatne do świadczenia usług w ramach 

podmiotu, ale niekoniecznie te umożliwiające zdobycie pracy na otwartym rynku. 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Zdaniem kadry zarządzającej, WTZ postrzegany jest przez uczestników przede wszystkim 

jako miejsce, w którym czują się bezpiecznie i które jest kluczowe dla ich dobrego 

samopoczucia. 

To jest miejsce gdzie oni mogą się poczuć dobrze, bezpiecznie, gdzie ich potrzeby są 

zaspokojone, gdzie mają poczucie, ze ktoś ich wysłucha, są z kimś, są dla kogoś ważni. 

(IDI_KZ_WTZ_1) 
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Warsztaty traktowane są przez uczestników jako miejsce spotkań z innymi ludźmi dające 

ponadto możliwość rozwijania zainteresowań oraz zapewniające substytut pracy 

zawodowej.  

Wspomniałem – miejsce spotkań (…), miejsce, gdzie można się rozwijać pod wieloma 

względami. Nie tylko jeśli chodzi o jakieś zainteresowania, hobby, ale też chociażby 

sportowo, bo bardzo mocny akcent, jeśli chodzi o działania sportowe tutaj u nas. Dla 

jakiejś tam grupy uczestników to jest taka namiastka pracy, odpowiednik pracy. 

(IDI_KZ_WTZ_3) 

W omawianym kontekście warto zwrócić uwagę także na sygnalizowany już wcześniej 

problem traktowania WTZ przez rodziców osób niepełnosprawnych jako instytucji 

opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych, a nie aktywizującej te osoby, co bardzo często 

niweczy cały wysiłek włożony w reintegracje beneficjentów. Problem rozbieżności celów 

instytucji i rodziców obrazuje poniższa wypowiedź: 

Uczyliśmy ostatnio jednego chłopaka jeżdżenia autobusem. Chłopak ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, praktycznie dowóz jest prosty, jeden autobus na jednej 

linii do innego miasta, bezproblemowo. Po miesiącu chłopak bardzo był dumny, że 

potrafił jeździć, naprawdę sam sobie świetnie radził. Natomiast przyszedł rodzic, 

powiedział, że on ma wpis, że jest niesamodzielny i ma zakaz od rodzica. 

No i wiadomo, że ten rodzic jest ważniejszy niż my, więc cała nasza praca jakby poszła 

na marne, mimo że widać było po tym uczestniku, że się bardzo cieszył, akurat był 

dumny, że tym autobusem jeździ. To są takie sytuacje. (IDI_KZ_WTZ_2) 

Ponadto, dla rodzin beneficjentów o niskim statusie materialnym warsztat jest przede 

wszystkim źródłem pozyskania niefinansowych świadczeń społecznych. 

W pewnym sensie, może tak być i w jakiejś grupie, szczególnie tych rodzin, które mają 

największe trudności socjalne, finansowe tak się dzieje. Na pewno jesteśmy 

postrzegani jako takie miejsce, gdzie uczestnik może zjeść drugie śniadanie, może 

skorzystać z jakiegoś przywileju, takiego który wymieniłem już poprzednio, chociażby 

pojechać na wycieczkę, pójść do kina, do teatru. (IDI_KZ_WTZ_3) 

Jak już sygnalizowano, WTZ postrzegany jest przez samych uczestników najczęściej jako 

jedyne miejsce dające im możliwość podejmowania aktywności społecznej. Stanowi to jeden 

z istotnych czynników niedrożności ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Bez wątpienia można mówić o zjawisku bardzo silnego 

przywiązywania się uczestników warsztatów do tych instytucji. 

Często to jest właśnie taki problem, że (…) poza ośrodkiem nie widzą siebie gdzie 

indziej. Na co też my jako pracownicy uczulamy, że to nie jest ostateczne miejsce, do 

którego mają trafić i tu już więcej poza tym nie ma. […] Jak tu już raz trafił, się do 

pewnych osób przywiąże, to nie ma innej możliwości, żeby… a wtedy jest wielki ból, 

wielki krzyk.  (IDI_KZ_WTZ_2) 
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Zakłady aktywności zawodowej 

Zdaniem kadry zarządzającej ZAZ traktowany jest przez beneficjentów przede wszystkim 

jako miejsce pracy, w którym realizują oni określone zadania. 

Beneficjenci postrzegają zakład przede wszystkim poprzez porównanie go z warsztatami 

terapii zajęciowej. Z jednej strony, ZAZ jest uznawany za wyższy stopień w systemie 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prestiżowe miejsce, w którym warto być:  

Do ZAZ-u zgłaszają się po to, żeby po prostu wyjść i zaliczyć troszeczkę wyższy 

poziom, bo moi pracownicy, którzy się wywodzą z WTZ-ów, oni się czują troszeczkę 

lepsi. Jak przychodzą odwiedzać kolegów, to mają już saszetki, mają swoje pieniądze, 

mogą już ich gdzieś zapraszać, to widać po ich zachowaniu. (FGI, ZAZ) 

Z drugiej zaś, zakład jest postrzegany, jako instytucja podobna do WTZ, od której można 

oczekiwać opieki, a nie wsparcia w zakresie usamodzielnienia się. Przedstawiciele kadry 

zarządzającej zwracali uwagę na to, iż kluczową rolę w takim postrzeganiu ZAZ przez 

beneficjentów odgrywa postawa ich rodziców.  

Powiem tak, na pewno, jest to czasem problem, ponieważ na przykład nawet rodzice 

wiemy, że woleliby na przykład, żeby te osoby sobie tu pracowały niż na przykład, 

żebyśmy my ich wypuszczali na otwarty rynek. (IDI_KZ_ZAZ_1) 

Zdarza się także, że beneficjenci traktują zakład roszczeniowo jako instytucję, której 

obowiązkiem jest zaspokoić ich rozmaite potrzeby, nie tylko w zakresie zapewnienia miejsca 

pracy, ale także np. dobrego sprzętu RTV. 

Więc tylko ja to ciągle podkreślam, że my nie jesteśmy pomocą społeczną, jak ktoś 

kilka razy bierze pieniądze w danym roku z Zakładu i za chwilę mi mówi, że on nie ma 

na czynsz, ja mówię: „Pan daruje, ale my nie jesteśmy pomocą społeczną, to trzeba 

tak sobie pieniądze dzielić, tak gospodarować, żeby starczyło”, a nie, że tutaj dostaję 

np. wnioski, bo ktoś chce se kupić telewizor nowej generacji i chce żeby Zakład mu 

kupił, prawda, bo to mu pomoże być bliżej świata, więc no niestety takie bliżej świata, 

wie pan, na telewizor nowej generacji to my nie dajemy. (IDI_KZ_ZAZ_3) 

Istotnym problemem, który zauważają wszyscy przedstawiciele kadry zarządzającej ZAZ jest 

bardzo silne przywiązanie beneficjentów do podmiotu i traktowanie go, jako 

bezpiecznej, stabilnej przystani, miejsca docelowego. Jest to spowodowane kilkoma 

czynnikami (niektóre z nich dotyczą także WTZ): 

 silną potrzebą zbudowania poczucia bezpieczeństwa przez osoby niepełnosprawne;  

 atrakcyjnością pakietu rehabilitacyjnego ZAZ i pełnym dostosowaniem stanowisk 

pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, co praktycznie nie jest możliwe do 

osiągnięcia w przedsiębiorstwach komercyjnych: 

Te osoby tu czują się bezpiecznie. Po pierwsze pracują krócej. Codziennie maja 

godzinę rehabilitacji. Poza wynagrodzeniem mają tam ta możliwość korzystania ze 
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środków Zakładowego Funduszu Aktywności. Więc boją się tego wyjścia na wolny 

rynek pracy. (IDI_KZ_ZAZ_4) 

 stabilnością pracy; 

 niską atrakcyjnością osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy; 

 ograniczeniami prawnymi powodującymi, iż w praktyce nie można zmusić 

beneficjenta, nawet w pełni zrehabilitowanego, do opuszczenia ZAZ: 

Myślę, że też część osób jest taka, że skoro zdobyłem miejsce w ZAZ-ie, no to (…) tutaj 

mam jakby zapewniony (…) byt i już o nic więcej nie muszę się starać. Takie 

przeświadczenie jest też uwarunkowane kodeksem pracy, bo pracownicy czy nasi 

podopieczni, zawieramy z nimi umowę o pracę. Jeżeli dana osoba ma na czas 

nieokreślony umowę o pracę, no to (…) każdy z nas nie ma podstaw do tego, żeby… 

skoro mam na czas nieokreślony, no to w takim razie nikt od nas nie wymaga jakiejś 

większej aktywności. Także tu jest konflikt (…) na tle prawa czyli ustawy 

o rehabilitacji i kodeksu pracy, gdzie pewne zapisy się po prostu wykluczają  

(IDI_KZ_ZAZ_2) 

Pewnym wyjściem z tego typu sytuacji może być rozwiązanie stosowane w jednym z ZAZ. 

W momencie przyjęcia beneficjenta do zakładu kadra zarządzająca bardzo wyraźnie 

zaznacza, iż praca w podmiocie jest rozwiązaniem czasowym (umowy są podpisywane na 

okres maksymalnie 5 lat), a nie docelowym. 

Ja jeszcze chcę dodać, co się nam sprawdziło. Jak na początku powstały te ZAZ-y, to 

wiadomo – zakład aktywności zawodowej. Ale jak się zmieniła trochę nasza polityka, 

powiedzieliśmy, że to jest zakład aktywności zawodowej nie docelowy twojej pracy, tu 

tylko mamy cię zaktywizować, że nie przyjmujemy cię i pracujesz tu do końca. Każda 

osoba, która jest tu przyjmowana, wie, że to na 5 lat. (FGI, ZAZ) 

 

4.4.4. Podsumowanie 
 

Kadra zarządzająca wszystkich typów PES o charakterze integracyjnym wskazuje, iż 

zaangażowanie beneficjentów w proces integracji społeczno-zawodowej jest bardzo 

zróżnicowane, choć większość uczestników KIS została oceniona jako bierna. 

Zmiennymi mającymi największy wpływ na poziom ich aktywności są wiek oraz płeć - nieco 

bardziej zaangażowane są osoby młode i kobiety, choć nie można w tym wypadku wysuwać 

zbyt daleko idących generalizacji. 

W przypadku WTZ i ZAZ kluczowymi zmiennymi są z kolei typ i stopień 

niepełnosprawności – z reguły najmniej zaangażowane są osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności intelektualnej, choć i w tym wypadku nie można generalizować. W  WTZ 

pewne znaczenie odgrywają także płeć, a także wiek uczestników oraz ich rodziców. 
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Odpowiednia komunikacja z beneficjentami jest jednym z kluczowych elementów procesu 

reintegracyjnego. Czynnikami, które ją zakłócają są problemy alkoholowe uczestników (KIS 

i CIS) oraz ich niepełnosprawność np. niepełnosprawność narządu mowy i słuchu (WTZ 

i ZAZ).  

Dla przebiegu procesu reintegracji społeczno-zawodowej istotne znaczenie może mieć 

postrzeganie podmiotu ekonomii społecznej przez pryzmat pomocy społecznej. Duża część 

beneficjentów od wielu lat korzysta z pomocy społecznej, co przekłada się także na 

roszczeniowość w stosunku do PES. Jednak wielu uczestników traktuje te instytucje, jako 

odrębne od systemu pomocy społecznej ze względu na inny zakres wsparcia, które w nich 

otrzymują.  

Barierą dla skuteczności podmiotów ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej 

uczestników jest ich przywiązanie do tych placówek i traktowanie ich jako miejsc 

docelowych, a nie tymczasowych. Do nadmiernego zintegrowania się z instytucjami 

świadczącymi wsparcie przyczyniają się czynniki o charakterze 

wewnętrznym i zewnętrznym. Co istotne, czynniki o charakterze wewnętrznym związane 

z zaspokojeniem potrzeb beneficjentów w kluczowych obszarach, takich jak: poczucie 

bezpieczeństwa, samorealizacji czy relacji z innymi ludźmi, są tożsame z ich głównymi 

motywacjami do skorzystania z pomocy PES oraz najważniejszymi efektami integracyjnymi 

w nich osiąganymi. Osoby, których deficyty w tych obszarach zostały zaspokojone, często nie 

mają już motywacji, by wyjść poza sferę bezpieczeństwa wypracowaną w PES. Zjawisku 

temu sprzyja również bogaty pakiet wsparcia oferowany w ramach reintegracji społecznej 

(wycieczki, wyjazdy). Wydaje się, że pewną odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą same 

podmioty ekonomii społecznej, które zezwalają uczestnikom na wydłużanie pobytu 

w instytucji. Należy jednak zauważyć, że trudno jest zbudować u beneficjentów poczucie 

bezpieczeństwa (co jest jednym z głównych celów w zakresie aktywizacji społecznej), 

a jednocześnie nieustannie podtrzymywać u nich poczucie tymczasowości pobytu w PES. 

Osiągnięcie „złotego środka” jest w tym przypadku niezwykle trudne. 

Do czynników zewnętrznych powodujących nadmierne przywiązanie beneficjentów do 

podmiotów ekonomii społecznej należy przede wszystkim trudna, zwłaszcza dla osób 

niepełnosprawnych, sytuacja na rynku pracy. 

Główne czynniki wpływające na nadmierne przywiązywanie się beneficjentów do PES 

zostały zaprezentowane na poniższym schemacie. 
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Schemat 5. Podstawowe czynniki wpływające na nadmierne przywiązywanie się 

beneficjentów do PES 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań IDI i FGI. 

 

4.5. Reintegracja społeczna i zawodowa beneficjentów PES oraz ich 

usamodzielnianie się 

 

4.5.1. Postrzeganie integracji społecznej i zawodowej przez przedstawicieli PES 

o charakterze integracyjnym 
 

Kluby integracji społecznej 

Celem KIS jest realizacja procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników. Kluby 

zorientowane są jednak przede wszystkim na reintegracją społeczną. Przedstawiciele 

kadry zarządzającej KIS poproszeni o wskazanie, który z tych procesów jest trudniejszy do 

przeprowadzenia nie byli zgodni. Argumenty wysunięte przez respondentów zaprezentowano 

w poniższej tabeli. 
 

 

 

 

 

Czynniki wpływające na nadmierne przywiązywanie się uczestników do PES 

wewnętrzne  

•zaspokojenie potrzeby poczucia bezpieczeństwa; 

•zaspokojenie potrzeby samorealizacji poprzez 
pracę lub jej substytut; 

•lęk przed wyjściem na otwarty rynek pracy; 

•bogaty pakiet wsparcia o charakterze socjalnym 
(wycieczki, wyjścia) i rehabilitacyjnym w 
przypadku osób niepełnosprawnych; 

•przywiązanie do nawiązanych w PES relacji 
międzyludzkich. 

zewnętrzne 

•relatywnie zła sytuacja na rynku pracy - brak ofert 
pracy; 

•w przypadku osób niepełnosprawnych: 

•systemowe ograniczenia dostępności alternatywnych  
miejsc rehabiltacji - brak możliwości płynnego 
przejścia na linii ŚDS-WTZ-ZAZ; 

•ograniczenia prawne w zakresie możliwości 
oddelegowania na rynek pracy  beneficjenta, który 
osiągnął efekty  rehabilitacyjne;   

•dążenie otoczenia osób niepełnosprawnych do 
zapewnienia im opieki, a nie wsparcia w  uzyskaniu 
samodzielności;  

•niechęć pracodawców do zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, szczególnie osób  z 
niepełnosprawnością intelektualną czy chorobami 
psychicznymi. 
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Tabela 3. Ocena trudności w zakresie osiągnięcia celów reintegracji 

społecznej i zawodowej w klubach integracji społecznej w opinii kadry zarządzającej 

KIS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IDI oraz FGI. 
 

Pomimo zróżnicowania poglądów kadry zarządzającej dotyczących powyższej kwestii, 

powszechna jest wśród nich świadomość tego, że efekty w zakresie integracji społecznej 

pozytywnie oddziałują także na aktywizację zawodową i odwrotnie. 

 

Centra integracji społecznej 

W schemacie wsparcia oferowanym w CIS przewidziane zostały narzędzia służące zarówno 

integracji społecznej, jak i zawodowej beneficjentów. Podmioty te są w znacznie większym 

niż KIS stopniu nastawione na reintegrację zawodową. Podobnie, jak w przypadku KIS, 

kadra zarządzająca centrami ekonomii społecznej nie jest zgodna, co do tego czy łatwiej 

jest odbudować u beneficjentów umiejętność uczestnictwa w życiu społecznym czy też 

zdolność do samodzielnego świadczenia pracy. Tak czy inaczej wszyscy kierownicy 

orzekli, iż reintegracja w obu tych obszarach winna być prowadzona równolegle.  

Reintegracja społeczna jest procesem 

trudniejszym, dlatego, że… 

Reintegracja zawodowa jest procesem 

trudniejszym dlatego, że… 

- jest czasochłonna, wymaga od beneficjentów 

KIS silnego zaangażowania i motywacji do 

pokonania własnych problemów: 

(…) reintegracja społeczna jest trudna, bo jest 

czasochłonna i przede wszystkim wymaga 

zaangażowania takiego wewnętrznego i pewnej 

racjonalnej oceny własnych zasobów, tak? (…)  

Mówienie o własnych problemach nie jest łatwe. 

(IDI_KZ_KIS_2) 

- KIS mają problemy we współpracy 

z pracodawcami, w tym w zakresie 

pozyskiwania ofert pracy dla swoich 

uczestników: 

Myślę, że to też wynika z tego, że mamy jeszcze 

za mało kooperantów, za mało współpracy z 

otoczeniem ze środowiskiem, z pracodawcami. 

(IDI_KZ_KIS_1) 

- jest warunkiem koniecznym do podjęcia 

reintegracji zawodowej, bez efektów w zakresie 

reintegracji społecznej podjęte przez 

beneficjenta zatrudnienie nie będzie trwałe:  

Dla mnie nie można. Bo jeżeli ktoś się nie 

poukłada troszkę wewnętrznie to i tak być może 

nie da rady w pracy. (FGI KIS) 

 

- wiąże się z istotną zmianą w życiu 

beneficjenta, efekty w zakresie aktywizacji 

zawodowej – w przeciwieństwie do integracji 

społecznej – mają charakter zero-jedynkowy 

(albo beneficjent podjął zatrudnienie, albo nie 

podjął): 

Trudniejsza jest być może zawodowa, bo ona się 

wiąże właśnie z podjęciem pracy, 

z usamodzielnieniem się, społeczna jest 

ukierunkowana w zależności od tego, no do 

czego nawiązuje, na różne sfery życiowe. 

(IDI_KZ_KIS_4) 
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Tabela 4. Ocena trudności w zakresie osiągnięcia celów reintegracji 

społecznej i zawodowej w centrach integracji społecznej w opinii kadry zarządzającej 

CIS 
 

Reintegracja społeczna jest procesem 

trudniejszym, dlatego, że… 

Reintegracja zawodowa jest procesem 

trudniejszym dlatego, że… 

- jest czasochłonna, często wymaga od 

beneficjenta radykalnego przebudowania 

dotychczasowych relacji 

rodzinnych i towarzyskich: 

To społeczne jest trudniejsze, tym bardziej że 

z tego wynika też utrzymanie później tej pracy 

(…) Cała ta sfera emocjonalna, psychiczna, tu 

praca wymaga długiego czasu, bo jeżeli osoba 

ma pewne umiejętności i nawyki przez lat 15, 10 

czy 20, bo takie osoby się do nas zgłaszają, 

które nigdy nie pracowały, gdzie są zaburzone 

relacje rodzinne, gdzie jest zaburzona 

komunikacja w rodzinie, to to jest naprawdę 

ciężka praca, żeby w przeciągu 12 miesięcy 

uzyskać jakieś pozytywne efekty. (FGI CIS) 

- efekty reintegracji zawodowej mogą zostać 

osiągnięte później niż pierwsze efekty 

w zakresie reintegracji społecznej: 

Czyli na przykład, jeżeli ten proces grupowy się 

zadział na zajęciach, powiedzmy wejście w rolę 

uczestnika, to już jest jakiś proces reintegracji 

społecznej, wejście w rolę partnera do dyskusji, 

to już również. Myślę, ze to zachodzi 

zdecydowanie szybciej. (IDI_KZ_CIS_3) 

- jej efekt jest uzależniony od czynników 

zewnętrznych: 

No wydaje mi się, że ta zawodowa jest 

trudniejsza o tyle, że to jest niezależne, też ode 

mnie, ani… (IDI_KZ_CIS_1) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IDI oraz FGI 
 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Warsztaty terapii zajęciowej (podobnie jaki KIS) w większym stopniu skupiają się na 

integracji społecznej niż na integracji zawodowej beneficjentów, choć należy zauważyć, iż 

przedstawiciele tego typu podmiotów niechętnie rozdzielają te twa rodzaje działalności. Ich 

opinie na temat tego, czy trudniej jest przywrócić beneficjenta do życia społecznego czy 

zawodowego, są podzielone. Zdaniem niektórych kierowników bardziej problematyczne jest 

osiągnięcie efektów w tym pierwszym z obszarów. 

Wydaje mi się, że sama integracja społeczna jest trudniejsza, bo jak on ma się uczyć 

sam przyjechać do zakładu pracy, skasować bilet, odczytać godzinę na rozkładzie, to 

jak nie potrafi czytać ani nie zna liczb, jest to dla niego ciężkie. I nie ma czasu. To raz. 

Samo wykonanie czynności jest dla niego łatwiejsze, bo coś tam potrafi zrobić… Ale to 

raczej jak pani mówi – znak równości można by postawić. (FGI WTZ) 

Tym niemniej, w opinii większości przedstawicieli kadry zarządzającej, trudniejsza do 

przeprowadzenia jest reintegracja zawodowa beneficjentów, bowiem jej skuteczność 

uzależniona jest w dużej mierze od warunków zewnętrznych, w tym m.in. od koniunktury 

na lokalnym rynku pracy. 
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To zawodowa […]Bo społeczna mamy więcej możliwości w tym my jako placówka 

[…] A na tamto nie mamy aż takiego wpływu. (…) w mieście to są jakieś zakłady 

pracy chronionej czy jakieś spółdzielnie, właściwie spółdzielczość upadła, ale są 

zakłady, które potrzebują nawet osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. (…) 

A tutaj nie ma. Największy zakład upadł i wszystko się posypało. (IDI_KZ_WTZ_1) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

W przeciwieństwie do WTZ w ZAZ przywiązuje się bardzo dużą wagę do reintegracji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele kadry zarządzającej tym typem PES 

mają zróżnicowane opinie dotyczące tego, który z celów reintegracji jest trudniejszy do 

osiągnięcia. Niemniej jednak byli oni zgodni, co do tego, że konieczne jest równoległe 

prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej (z jednej strony należy pracować nad 

mentalnością pracownika ZAZ, z drugiej zaś kształtować jego umiejętności zawodowe – 

tylko zintegrowany proces może przynieść efekt). 

 

4.5.2. Określenie efektów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej 
 

Istotnym problemem, który utrudnia dokonanie oceny efektów działalności podmiotów 

ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym jest brak wskaźników skuteczności 

w zakresie reintegracji społecznej beneficjentów. Rezultaty działań PES jesteśmy w stanie 

dokładniej oceniać w przypadku aktywizacji zawodowej, poprzez tzw. wskaźnik 

efektywności zatrudnieniowej.  
 

Kluby integracji społecznej 

Efektem działań mających na celu reintegrację społeczną uczestników KIS jest zdaniem 

przedstawicieli kadry zarządzającej „korekta postaw życiowych, która prowadzi do 

rozwiązania problemów beneficjentów, a co za tym idzie do podniesienia jakości ich 

życia”.  Winna się ona odbywać na czterech poziomach: 

 „przepracowania”, zrozumienia przez beneficjenta pewnych zdarzeń 

z przeszłości, które wywołały u niego lęki i skutkują trudnościami w różnych 

aspektach jego życia: 

Bo przystanek za daleko, bo coś tam, czyli jakieś takie absurdalne bariery, które 

uniemożliwiają im podjęcie tego zatrudnienia, a tak naprawdę te bariery wynikały ze 

środka, z jakichś takich wewnętrznych trudności. (…) Dorosłe osoby, które nagle 

okazywało się, że jakby z tych doświadczeń z takiego dzieciństwa ta trudność się 

gdzieś ciągnęła przez całe życie. (IDI_KZ_KIS_3) 

 rozwiązania aktualnych problemów: 

Więc pomoc w rozwiązaniu tych podstawowych problemów i zakładamy, że to jakby 

w efekcie doprowadzi do poprawy jakości życia. Poprzez na przykład znalezienie 
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pracy czy pozbycie się nałogu czy nabycie choćby lepszych umiejętności 

wychowawczych, tak? (IDI_KZ_KIS_2) 

 uniezależnienia od wsparcia instytucjonalnego: 

No naszym celem jest przede wszystkim praca nad takim usamodzielnieniem się 

klienta. (…). Żeby nie czuł się uzależniony od wszystkiego czego się da, czyli od 

instytucji, od tego, że ktoś coś za niego, itd. (IDI_KZ_KIS_4) 

 odbudowanie relacji społecznych i umiejscowienie uczestnika KIS w sieci 

kontaktów społecznych: 

Natomiast najczęściej dla mnie ważne jest to, co mówią inni, jakie relacje 

powstają i to, co nasze osoby mówią i się to zgadza z maksymą psychiatry 

Kempińskiego, że leczy relacja. No  to co nasi uczestnicy powtarzają, że udało im się 

nawiązać przyjaźnie i różne takie relacje, które jakoś tam później się dzieją w ich 

życiu prywatnym.(FGI KIS) 
 

Centra integracji społecznej 

Kadra zarządzająca CIS definiuje efekty w zakresie reintegracji społecznej podobnie jak 

kierownictwo KIS, a mianowicie jako „zmianę postaw życiowych beneficjentów”, co 

objawia się przez: 

 przywrócenie uczestnikowi poczucia własnej wartości: 

I w tym momencie to ta praca, to im przywraca poczucie własnej wartości, godności. 

(IDI_KZ_CIS_2) 

 przywrócenie beneficjenta do realizacji ról społecznych oraz poprawę, odbudowę 

lub zawiązanie przez niego nowych relacji społecznych; 

 odbudowanie poczucia sprawstwa, podmiotowości uczestnika, co skutkować 

będzie uniezależnieniem od pomocy instytucjonalnej: 

Zmotywowanie uczestnika do tego, żeby wziął los w swoje ręce i odrzucił tą pomoc. 

(IDI_KZ_CIS_3) 

Centra integracji społecznej zorientowane są także na aktywizację zawodową swoich 

podopiecznych, którą należy rozumieć jako „podjęcie zatrudnienia”.  

Efektem powinna być osoba, która znajduje zatrudnienie, ale takim ostatecznym 

celem: osoba, która zatrudnienie znajduje i utrzymuje się na tym stanowisku albo 

nawet jeżeli z jakichś powodów zostaje zwolniona, często nie z własnej winy, nie 

pozostaje bierna, tylko szuka możliwości nowej pracy, potrafi się poruszać po tym 

rynku. (FGI CIS) 

Jednak efekt ten może zostać osiągnięty tylko poprzez wyposażenie beneficjenta w zestaw 

kwalifikacji koniecznych do świadczenia pracy.  
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 (…) podniesienie ich kwalifikacji, podniesienie ich umiejętności takich 

kompetencyjnych jako pracownik, czyli żeby wiedzieli gdzie, co i jak, żeby jeśli szukają 

tej pracy sami. (IDI_KZ_CIS_4) 
 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Analiza wypowiedzi kadry zarządzającej warsztatami terapii zajęciowej pozwala stwierdzić, 

iż woli ona koncentrować się w swojej pracy raczej na aktywizacji społecznej niż 

zawodowej beneficjentów. Prawidłowość ta może mieć związek z trudną sytuacją na rynku 

pracy, która powoduje, iż znalezienie zatrudnienia przez niepełnosprawnych uczestników 

WTZ jest niezwykle trudne, a w wielu wypadkach wręcz niemożliwe. 

Ja to widzę tak, że nasz cel, cel naszej placówki to jest jak najbardziej sprzyjać 

rozwojowi osoby, która do nas trafia i dążyć do tego, żeby ta osoba maksymalnie 

samodzielnie i godnie żyła. (IDI_KZ_WTZ_3) 

Ponadto na opisaną powyżej zależność wpływa m.in. geneza tych instytucji, które na 

początku lat 90-tych XX w. powoływane były raczej jako placówki opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych niż placówki mające przywrócić, bądź ukształtować u tych osób zdolność 

do samodzielnej pracy zawodowej. 

(…) te cele się zmieniały przez lata. Jakby był stworzony w innych celach na początku 

lat 90-tych, potem to się troszkę pozmieniało, teraz jakby bardziej WTZ zgodnie 

z ustawami kieruje na aktywizację zawodową, natomiast no często te osoby, które są 

u nas jeszcze pamiętają poprzedni system. (IDI_KZ_WTZ_2) 

Cel aktywizacji społecznej definiowany jest przez kadrę zarządzającą WTZ najczęściej jako 

nauczenie osób niepełnosprawnych samodzielności, życiowej zaradności oraz 

funkcjonowania w grupie. 

Na pewno żeby wspomóc rozwój tych osób, ich funkcjonowanie tu i teraz, ich 

funkcjonowanie w jakiejś przyszłej perspektywie czasowej, nauczenie samodzielności, 

zaradności, funkcjonowania w grupie. (IDI_KZ_WTZ_1) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Zdaniem kierowników zakładów aktywności zawodowej celem aktywizacji społecznej jest 

uzyskanie przez beneficjentów samodzielności oraz odzyskanie wiary we własne 

umiejętności. 

ZAZ, podobnie jak centra integracji społecznej, są silnie zorientowane także na aktywizację 

zawodową swoich beneficjentów. Rezultatem działań podejmowanych w tym zakresie 

powinno być: 

 uzyskanie przez beneficjenta satysfakcji z dobrego świadczenia pracy w ZAZ; 

 znalezienie zatrudnienia poza ZAZ: 
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Celem jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. Czyli ZAZ 

jest takim miejscem przejściowym i to jest tak jakby cała nasza misja, która jest. 

(IDI_KZ_ZAZ_2) 

 dokonywanie postępów w pracy zawodowej oraz zdobywanie nowych umiejętności 

zawodowych. 

 

4.5.3. Motywacje i bariery do usamodzielnienia się beneficjentów PES 

 

Kluby integracji społecznej 

Na podstawie wypowiedzi kadry zarządzającej KIS, można stwierdzić, iż tym, co przede 

wszystkim motywuje beneficjentów do usamodzielniania się jest: 

 perspektywa uporządkowania życia: 

Ci ludzie najczęściej już by chcieli mieć wszystko poukładane i tylko po to się tak tu 

męczą przez cały rok, żeby w końcu w efekcie móc powiedzieć, że ok, udało mi się. 

Znalezienie pracy, poukładanie finansów rodzinnych, poukładanie losów rodzinnych. 

(IDI_KZ_KIS_2) 

 perspektywa uzyskania samodzielności finansowej: 

(…) no to myślę, że finansowe historie, jednak to poczucie, że ja się usamodzielnię i 

nie będę musiała korzystać z tej pomocy społecznej (IDI_KZ_KIS_3) 

 chęć odzyskania podmiotowości i poczucia sprawstwa: 

I w miarę tutaj pracy nad tymi tematami oni zaczynają zauważać, że no tak swój los 

w swoich rękach, że ja decyduję o pewnych rzeczach, że nie jestem uzależniony od 

pomocy społecznej, a tu też nie wiadomo nigdy jakie będą środki czy dostanę, czy nie 

dostanę, itd. (IDI_KZ_KIS_4) 

 uzyskanie konkretnej nagrody, w przypadku osób bezdomnych – mieszkania: 

Największym bodźcem to myślę, że takie poczucie własnej przestrzeni, własnego 

pokoju, własnego lokum, z racji tego, że na naszych placówkach pokoje są 

wieloosobowe, te osoby marzą jednak z czasem, żeby mieć swój pokój, jak swoje 

rzeczy postawią w jednym miejscu, to one będą tam stać. (IDI_KZ_KIS_1). 

Główne bariery utrudniające, bądź też niekiedy uniemożliwiające usamodzielnienie się 

beneficjentów KIS to lęk przed zmianą i niepewność siebie, a także czynniki o charakterze 

zewnętrznym, np. zła sytuacja na lokalnym rynku pracy, która obniża szansę na znalezienie 

zatrudnienia przez uczestników klubów. 

Ja myślę, że… właśnie, że te przeszkody też ciężko by było to w jednym… traktować, 

jako jedną kategorię przeszkód. Bo to są i przeszkody takie wewnętrzne i zewnętrzne. 

Te wewnętrzne wszystkie wewnętrzne ich problemy, czy alkohol czy kwestia błędów 

fryzjerstwa z dzieciństwa i tych innych zabawnych rzeczy, więc to są takie wewnętrzne 
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przeszkody, czy inaczej przeszkody po stronie uczestnika. Z którymi on sam jest 

w stanie popracować i zmienić. Ale są też te przeszkody zewnętrzne, na które wpływu 

uczestnik nie ma. I tutaj nie ma jakby jednej odpowiedzi na to pytanie, bo tak jak już 

wcześniej zaznaczyłem: uczestnik może być idealnie przygotowany do rynku pracy i to 

nie zagwarantuje mu sukcesu z różnych względów. Ale gdybym miał jakoś 

jednoznacznie odpowiedzieć, to chyba bym to zrzucił na te zewnętrzne rzeczy, czyli 

kwestia rynku pracy, braku pracy po prostu (…). (IDI_KZ_KIS_2) 

 

Centra integracji społecznej 

Na podstawie wypowiedzi kadry zarządzającej, można stwierdzić, iż kluczowymi bodźcami 

do usamodzielnienia się uczestników CIS są: 

 zyskanie wiary w siebie; 

 niska wysokość świadczenia integracyjnego: 

Ja się cieszę, jak w pewnym momencie uczestnicy mówią, że to jest małe świadczenie. 

Ja mówię: „Słuchajcie. Nie ma problemu. Dlatego jest małe. Dawniej mieliście tam 

350 zł, 150 zł , różnie… teraz macie 700 i jest Wam mało…– to jest dobry objaw, że 

jesteście gotowi na podjęcie pracy…żeby sięgnąć znowu po więcej”. (IDI_KZ_CIS_1) 

 perspektywa uzyskania pracy: 

Wie pan, no jak pan spyta młodej kobiety wychowującej dziecko, to powie, że 

potrzebuje pieniędzy, żeby to dziecko wychować, potrzebuje pracy. (IDI_KZ_CIS_2) 

 perspektywa przezwyciężenia trudności życiowych – np. zadłużenia: 

Jeżeli pan powie, spyta się kogoś, kto ma w ZGM zadłużenie i grozi mu eksmisja, no 

powie, że chce po prostu, żeby go nie eksmitowano, w ten sposób chce zarobić. 

(IDI_KZ_CIS_2) 

Identycznie jak w przypadku KIS kadra zarządzająca centrami integracji społecznej 

stwierdziła, iż bariery utrudniające proces usamodzielnienia się beneficjentów mają zarówno 

charakter wewnętrzny – brak wiary w siebie; uzależnienie od pomocy społecznej; brak 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, jak i 

zewnętrzny - negatywne zjawiska na rynku pracy, takie jak wysokie bezrobocie i tendencja do 

zatrudniania pracowników na tzw. umowy śmieciowe czy też na „czarno”. 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Co zrozumiałe, najsłabszą motywację do usamodzielnienia się przejawiają osoby 

niepełnosprawne intelektualnie, w szczególności te o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W przypadku uczestników warsztatów, którzy są sprawni umysłowo silną motywację 

stanowi dostrzeganie standardowych wzorców dróg życiowych i zawodowych osób 

sprawnych („praca, samodzielność, rodzina”), które są postrzegane jako bardzo atrakcyjne. 
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Myślę, że to zależy od poziomu intelektualnego uczestnika. Bo są uczestnicy, którzy 

powiedzmy są na poziomie intelektualnym dość takim wysokim, to oni czują taką 

potrzebę wewnętrzną. Widzą też na przykład swoich kolegów, którzy są już dorośli, 

tak, zakładają rodziny, mają pracę, gdzieś tam się im w życiu układa w taki czy inny 

sposób i to myślę, że jest dla nich taką mocną motywacją. (IDI_KZ_WTZ_2) 

Motywująco na uczestników WTZ działa także konkurencja pomiędzy nimi, choćby 

w zakresie budowania pozycji społecznej w grupie, która niekiedy może być uzależniona od 

postępów w rehabilitacji społecznej. 

Chęć bycia lepszym, bycia „z przodu”, u nich też taka hierarchia jest, ja chciałbym 

być, żeby mnie słuchali pozostali […]Posiadanie swojej autonomii, takiej 

niezależności, tylko nie zawsze rodziny pozwalają. (IDI_KZ_WTZ_4) 

Zrealizowane badanie pozwoliło także na zdiagnozowanie szeregu barier znacząco 

utrudniających usamodzielnienie się beneficjentów WTZ, w szczególności pod kątem 

zawodowym. Najważniejsze z nich mają głównie charakter zewnętrzny:  

 Rynek pracy nie zgłasza popytu na pracę osób niepełnosprawnych: 

Pod względem zawodowym to brak tego rynku pracy, realnej możliwości znalezienia 

pracy. (IDI_KZ_WTZ_1) 

 Niedostateczne, w stosunku do potrzeb, ułatwienia o charakterze prawnym, 

finansowym, czy instytucjonalnym dla przedsiębiorców chcących zatrudniać 

osoby niepełnosprawne (np. brak wystarczającej liczby miejsc zatrudnienia 

wspieranego, zbyt małe lub zbyt skomplikowane wsparcie dla pracodawców 

komercyjnych w zakresie tworzenia miejsc pracy przystosowanych do osób 

niepełnosprawnych): 

Brak takich uregulowań na rynku pracy, które by no tę drogę przynajmniej w jakimś… 

Tę drogę, to podejmowanie pracy umożliwiały, ułatwiały, może tak. (IDI_KZ_WTZ_3) 

 System orzekania o niepełnosprawności niespójny z projektowanymi celami 

WTZ, wśród których znajduje się m.in. aktywizacja zawodowa uczestników. Osoby 

niepełnosprawne, którym w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazano brak 

możliwości podjęcia pracy zawodowej są pomimo to kierowane do podmiotu;  

 Negatywna postawa rodzin osób niepełnosprawnych w stosunku do podjęcia 

przez nich aktywności zawodowej, grozi to bowiem utratą otrzymywanych przez 

nich świadczeń. W tym sensie obawy rodzin uznać można za mające racjonalne 

podstawy: 

Przeszkodą jest niestety, i o tym mówiłem, niechęć rodziców, opiekunów. Lęk przed 

utratą tego, co jest, „bo jakoś sobie radzimy, a jak ty pójdziesz do pracy, stracisz rentę 

rodzinną, socjalną, bo będziesz pracował, bo będziesz miał dochód i ci obetną, to już 

sobie nie poradzimy”. (IDI_KZ_WTZ_3) 
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Niekiedy jednak postawy rodzin, które sprzeciwiają się rozszerzeniu aktywności 

społecznej i zawodowej swoich dzieci nie mają racjonalnych przesłanek, lecz wynikają z ich 

nadopiekuńczości. 

Choć wskazane bariery odnoszą się przede wszystkim do kwestii reintegracji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, to respondenci wskazywali także na istotną barierę w zakresie 

aktywizacji społecznej. Jest nią stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych jako 

ludzi nieinteresujących, a czasem nawet niebezpiecznych. 

Stereotypy. Według mnie… To jak są postrzegane przez osoby, które tak naprawdę nie 

mają bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami. To jest jak gdyby główny 

problem, to jest główna przeszkoda, ale tych przeszkód jest jeszcze więcej. 

(IDI_KZ_WTZ_3) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Tym, co motywuje beneficjentów ZAZ do usamodzielniania się jest możliwość uzyskania 

wyższego wynagrodzenia, chęć dalszego rozwijania się oraz zaspokojenia własnych ambicji. 

Myślę, że jeżeli… do usamodzielnienia się na otwartym rynku pracy w większości to są 

tylko finanse. W większości finanse, ale procent jest osób, może 10, 20. 20 to już za 

dużo, 10% osób może tylko bierze pod uwagę dalszy rozwój taki, że coś nowego, nowa 

praca, nowe perspektywy. (IDI_KZ_ZAZ_1) 

Ja Panu powiem nawet, nawet, nawet nie pieniądze, to chyba jakieś wewnętrzne tutaj, 

nie wiem, ambicje własne, coś może takiego. (IDI_KZ_ZAZ_3) 

Wśród czynników utrudniających usamodzielnianie się beneficjentów zakładów aktywności 

zawodowej można wyróżnić (podobnie jak w przypadku uczestników WTZ) negatywne 

postawy ich rodziców oraz brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto kadra 

ZAZ wskazała na następujące bariery: 

 brak gotowości do podjęcia pracy, strach przed opuszczeniem ZAZ: 

Czy ja wiem, chyba jednak trochę strach przed tym niewiadomym, ale to chyba każdy 

kto idzie do nowej pracy, to każdy się boi, więc to jednak chyba te sprawy, że trochę 

się boją jak ich przyjmą w tej pracy, no a po drugie wiedzą, że tutaj na pewno na 

więcej sobie mogą pozwolić, no nawet to L4. (IDI_KZ_ZAZ_3) 

 typ niepełnosprawności ograniczający możliwość samodzielnego funkcjonowania:  

No na pewno do takiego pełnego usamodzielnienia no są predysponowane te osoby, 

które jednak ich niepełnosprawność nie obejmuje upośledzenia umysłowego czy 

choroby psychicznej. Bo takie osoby bardzo często potrzebują opieki. I tutaj będzie 

tym osobom się trudniej usamodzielnić. (IDI_KZ_ZAZ_4) 
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4.5.4. Stopień osiągania efektów w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej 

beneficjentów PES 
 

Kluby integracji społecznej 

Praca z uczestnikami KIS jest procesem długotrwałym oraz skomplikowanym ze względu na 

nagromadzenie ich problemów. W związku z tym, przedstawicielom kadry zarządzającej 

trudno jest jednoznacznie ocenić skuteczność podejmowanych w podmiocie działań mających 

na celu reintegrację społeczno-zawodową. Tym niemniej, lepiej oceniane są efekty działań 

mających odbudować u beneficjentów umiejętność uczestnictwa w życiu społecznym. 

Skuteczność klubów w tym obszarze jest zazwyczaj wysoko oceniana przez kierownictwo 

PES. 

Znaczy ja myślę, że każda osoba coś bierze. (…) jeżeli chodzi o jakąkolwiek 

skuteczność, to myślę, że ta skuteczność jest na bardzo wysokim poziomie. Tylko tak 

jak mówię, w zależności od celu, bo jeżeli ja sobie za cel postawię, że nie widzę, że 

osoba ma problem z uzależnieniem, to dla mnie jak ona pójdzie na terapię, to to już 

jest formą jakiegoś usamodzielnienia, znaczy w jakiejś tam perspektywie dłuższej? (…) 

I to taki większy [sukces] (…), no że to wystarczy tak lekko popchnąć (…) i ta osoba 

już do tej pracy pójdzie. (IDI_KZ_KIS_3) 

Sami uczestnicy KIS za najważniejsze efekty swojego udziału w podmiocie uznają: 

 odzyskanie wiary w siebie i nadziei na lepsze życie: 

Rozmawiając z ludźmi znowu zaczynam dostrzegać się jako osobę, która jest 

normalna, normalnie sobie radzi w życiu, ale w każdym razie nie odbiegam, gdzieś 

tam psychicznie, czy umysłowo, po prostu gdzieś od innych. (IDI_BK_KIS_3) 

 uzyskanie konkretnych kompetencji zawodowych: 

No na pewno zmierzyłam się z nowym sposobem wykonywania mojego zawodu. 

Kończyłam kurs zawodowy, który gdzieś mi tam daje dodatkowe szanse na rynku 

pracy no i ewentualnie właśnie w założeniu swojej własnej działalności. 

(IDI_BK2_KIS_2) 

 nawiązanie nowych znajomości: 

Powiem, że dużo znajomości, to tak, to na pewno. (IDI_BM_KIS_3) 

 uzyskanie motywacji do podjęcia pracy zawodowej i zdobycie umiejętności 

niezbędnych do jej uzyskania: 

Na pewno większego poszukiwania pracy, czyli, że no idzie mi to łatwiej niż wcześniej 

teraz, wiem jak się mam zachować, jak idę do pracodawcy. (IDI_BK_KIS_4) 

Większość beneficjentów KIS uważa, iż jest przygotowana do tego, aby rozpocząć pracę 

zawodową. Wielu z nich obawia się jednak, że nie znajdzie zatrudnienia np. ze względu na 

swój wiek.  
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To większe obawy z tego powodu, że rynek raczej jest trochę zamknięty na osoby 

w moim wieku. (IDI_BK2_KIS_2) 

Kolejną barierą przed wejściem na rynek pracy jest lęk przed odrzuceniem czy 

niepowodzeniem. 

(…) niby ja się nie boję, nie obawiam (…), ale to odrzucenie (…) jest to przykre... 

jeszcze na razie mnie to nie wzmocni, takie odrzucanie, bo to ... jestem niby na to 

gotowa, aaa ... ale, ale chciałabym od razu, żeby się udało. (IDI_BK_KIS_3) 

O ile beneficjenci KIS dostrzegają zmiany w sferze swoich relacji z innymi ludźmi związane 

z uczestnictwem w podmiocie, o tyle ich sytuacja zawodowa raczej nie uległa zmianie 

i większość z nich nadal nie ma stałego zatrudnienia.  

To znaczy nie, nic się nie zmieniło (…). Musiałbym pójść do pracy naprawdę gdzieś, 

gdzie pracuje się na umowę i wtedy bym zobaczył jak to wpłynęło. (IDI_BM_KIS_3) 

Brak widocznego efektu zatrudnieniowego wynika po części z tego, że osoby chcące 

dokończyć udział w cyklu wsparcia oferowanym w KIS, muszą być zarejestrowane jako 

bezrobotne i korzystać z pomocy OPS. Jednak niektórzy uczestnicy podmiotu nie podejmują 

zatrudnienia np. ze względów rodzinnych. 

No raczej nie, dlatego że jeszcze na tym etapie, no... Nie mam innego opiekuna do 

wnuczki, nie mogę podjąć tak na szybko pracy. (IDI_BK2_KIS_2) 

 

Centra integracji społecznej 

Wśród najważniejszych efektów związanych z uczestnictwem w CIS beneficjenci 

wymieniają: 

 zyskanie pewności siebie: 

Umiem powiedzieć czego chcę, czego nie chcę, jak ma to być, jak nie, bo do pewnego 

czasu kierował mną partner, jak powiedział, tak ja nie umiałam się przeciwstawić, 

prawda (…) poczułam się pewniejsza siebie, dowartościowana. (IDI_BK_CIS_1) 

 zdobycie doświadczenia, konkretnych kompetencji zawodowych: 

Te wszystkie programy komputerowe, które teraz powiedzmy właśnie, tego Worda, 

Office, Excela. Że teraz tak swobodnie potrafię się w tym już poruszać, tak? 

(IDI_BK_CIS_3) 

 integrację z innymi ludźmi, budowanie więzi społecznych: 

No wie Pan co, no tutaj jesteśmy tak jakby ta jedna wielka rodzina. No spotykamy się 

wszyscy, bo tutaj i dziewczyny są i chłopaki. (IDI_BM_CIS_3) 

Ponadto, w związku z otrzymywaniem świadczenia integracyjnego, uczestnicy centrów 

integracji społecznej wskazują na następujące efekty: 

 stabilizacja finansowa: 
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No stabilizację jakąś tam na pewno, bo jednak tu zawsze jakieś pieniądze mamy 

(IDI_BM_CIS_2) 

 uniezależnienie się od pomocy społecznej: 

Że nie jestem osobą, która korzysta „na okrągło” z MOPS-u, chociaż tak się nie 

zdarzało, ale było mi ciężko iść do tego MOPS-u, nie ukrywam, że nie. 

(IDI_BK_CIS_2) 

Podobnie, jak wielu uczestników KIS, beneficjenci centrów deklarują, iż są przygotowani do 

tego, aby wejść na otwarty rynek pracy, niemniej jednak nie wszyscy z nich chcą opuścić 

PES. Uczestników CIS można podzielić na kilka grup pod względem ich gotowości do 

podjęcia zatrudnienia: 

 osoby gotowe do pracy, ale jej niepodejmujące ze względu na wysoką 

atrakcyjności centrum w stosunku do przewidywanej sytuacji na rynku pracy: 

No, ja wolałabym zostać tutaj w CIS-ie, ale no jeżeli zaszła by taka konieczność, no to 

pewnie tak. Dlatego, bo po prostu, tak jak panu mówię, może w tej chwili czuję się 

pewna samej siebie prawda. Czuję się bardziej dowartościowana, wiem co mogę co 

nie mogę i tak dalej. Także no podejrzewam, że bez problemu bym podjęła jakąś 

pracę, ale wolę tu. (IDI_BK_CIS_1) 

 osoby gotowe do pracy i do rezygnacji z CIS w sytuacji, w której otrzymałyby 

atrakcyjną propozycję zawodową: 

No ja wiem, no, jakby było coś ciekawego, nie ma sprawy. (IDI_BM_CIS_1) 

 osoby, które chcą kontynuować dalszą ścieżkę zawodową zgodnie z kierunkiem 

przyjętym w CIS, ale nie chcą/nie mogą zrobić tego w tym momencie, ze względu 

na chęć zdobycia dodatkowego doświadczenia/podniesienia kwalifikacji w ramach 

CIS: 

Tak, oczywiście, jak najbardziej (…) Sprzedawca, magazynier, bo też jestem zapisana 

na kurs magazyniera. Bo to się razem wiąże właściwie, prawda? Magazynier, 

sprzedawca, no i ten kurs komputerowy, na który tam jestem zapisana. Myślę, że to 

jest takie właśnie mi potrzebne teraz, żeby się… Troszeczkę umiejętności swoje 

udoskonalić, podszkolić się, zdobyć pewne takie nowe umiejętności(…) Zawsze tak 

było, że młodzi mają większe szanse, no ale myślę, że z moim doświadczeniem jeszcze 

nic nie jest stracone. (IDI_BK_CIS_4) 

 osoby, które rozważają otworzenie własnej działalności gospodarczej: 

Znaczy, ja pracowałem w ogrodnictwie sporo lat i właśnie też zastanawiałem się nad 

otwarciem firmy ogrodniczej. (IDI_BM_CIS_4) 

Żaden z uczestników CIS nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej ze względu na to, iż 

otrzymywanie świadczenia reintegracyjnego sprawia, iż wysokość jego dochodu przekracza 

próg dochodowy uprawniający do ich pobierania.   
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W momencie, kiedy beneficjent staje się jego pełnoprawnym uczestnikiem centrum integracji 

społecznej (po miesiącu próbnym) następuje jego obowiązkowe wyrejestrowanie z rejestru 

osób bezrobotnych w PUP. Tym niemniej, w celu umożliwienia mu korzystania z usług 

pośrednictwa pracy zaleca się czasem rejestrację w rejestrze osób poszukujących 

zatrudnienia. Z tej możliwości skorzystało 3 beneficjentów CIS, którzy wzięli udział 

w badaniu. 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

WTZ osiągają bardzo słabe rezultaty w zakresie aktywizacji zawodowej swoich 

beneficjentów. Jest to spowodowane szeregiem powodów wskazywanych w niniejszym 

raporcie m.in. bardzo niską konkurencyjnością większości beneficjentów WTZ na rynku 

pracy, niskim popytem na ich pracę w województwie śląskim, niechęcią rodziców/opiekunów 

osób niepełnosprawnych do podjęcia przez nich aktywności zawodowej, nieefektywnym 

systemem orzecznictwa o niepełnosprawności oraz zbyt małą liczbą miejsc pracy 

w ZAZ i zakładach pracy chronionej (niedrożność systemu aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych). 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku efektów osiąganych w zakresie aktywizacji 

społecznej. W tym aspekcie rezultaty pracy WTZ są znacznie lepsze.  

Przede wszystkim społeczny (…) Społeczny i taki codzienny, w czynnościach życia 

codziennego, w czynnościach, które są potrzebne, żeby funkcjonować w sposób prosty. 

(IDI_KZ_WTZ_1) 

Beneficjenci WTZ za najważniejsze efekty swojego uczestnictwa w podmiocie uznają 

z reguły: 

 umiejętność uczestnictwa, pracy w grupie: 

Uczy mnie to jak się zachować. Jak ma być z ludźmi. (IDI_BM_WTZ_2) 

 nabycie pewności siebie, zaakceptowanie siebie i uzyskania poczucia bezpieczeństwa: 

I jak ja jestem przez nich akceptowany i postrzegany, czy mnie akceptują i to też jest 

takiego swojego rodzaju doświadczenie, żeby ci ludzie mnie zaakceptowali, a nie się 

bali czy uciekali. Mówię jest to jakieś tam wyzwanie.  (IDI_BM_WTZ_2) 

 nabranie poczucia sensu życia oraz bycia potrzebnym innym ludziom: 

(…) niewidomym też się pomaga czasami, przy tam tłumaczeniu tekstów 

z brajlowskiego na to żeby go napisać na komputerze normalnie, literami prawda, 

alfabetycznie, no niektóre osoby mają problem z chodzeniem, tutaj trzeba się było 

trochę odnaleźć w tym i jakoś w to wejść, no i sobie pomagać tak nawzajem, nie, jakoś 

bym to tak określił. (IDI_BM_WTZ_4) 

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej dostrzegają także pozytywne efekty w zakresie 

rehabilitacji zdrowotnej. 
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Czuję się lepiej fizycznie no i psychicznie zapomina się o troskach codziennych. 

(IDI_BK_WTZ_1) 

Sytuacja zawodowa beneficjentów WTZ, którzy wzięli udział w badaniu nie uległa 

jednak zmianie. 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Wysoką skutecznością w zakresie aktywizacji zawodowej swoich beneficjentów nie mogą się 

poszczycić również zakłady aktywności zawodowej. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, 

jednak według kadry zarządzającej do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

 stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy u zewnętrznego pracodawcy; 

 niewielka liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych; 

 lęk przed podjęciem pracy na zewnątrz i przywiązanie do ZAZ; 

 bariery prawne i opory moralne sprawiające, że bardzo trudno jest zwolnić 

beneficjenta ZAZ. 

Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o efekty działalności tego typu 

PES w zakresie reintegracji społecznej beneficjentów. Kierownictwo ZAZ wskazywało na to, 

iż wielu niepełnosprawnych uczestników usamodzielniło się w następujących obszarach: 

 mieszkaniowo-bytowym – poprzez uzyskanie mieszkania, poprawę warunków do 

życia, uzyskanie koniecznego sprzętu; 

 życiowym – dzięki wejściu w związek małżeński. 

Większość beneficjentów ZAZ bardzo obawia się zewnętrznych barier, które mogą 

uniemożliwić im podjęcie aktywności zawodowej, w tym w szczególności negatywnego 

stosunku pracodawców do ich niepełnosprawności.  

Beneficjenci ZAZ za najważniejsze rezultaty swojej pracy w podmiocie uznają z reguły: 

 Nabycie pewności siebie i zdobycie poczucia bezpieczeństwa: 

No tak jak mówiłam, że na pewno dużo znajomych, bycie między ludźmi i na pewno 

taką pewność siebie. (IDI_BK_ZAZ_2) 

 Nabranie poczucia sensu życia i bycia potrzebnym innym ludziom oraz przełamanie 

izolacji: 

(…) przede wszystkim to, że człowiek jest potrzebny, że prowadzi normalny tryb życia, 

że się poznaje nowych ludzi, spotykam ich codziennie, prawda? Możemy sobie 

porozmawiać na różne fajne tematy i tak dalej i tak dalej. No i przede wszystkim też 

jakieś pieniądze z tego mam, które są mi niezbędne do życia. (IDI_BM_ZAZ_2) 
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Żaden z uczestników zakładów aktywności zawodowej nie korzysta ze świadczeń pomocy 

społecznej, bowiem beneficjenci tego typu podmiotów otrzymują rentę socjalną oraz 

świadczenie pielęgnacyjne wypłacane przez ZUS. 

 

4.5.5. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej osiągane w PES o charakterze 

integracyjnym oraz czas uczestnictwa w podmiocie 
 

 

Kluby integracji społecznej 

Wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w KIS zgodnie z deklaracjami kadry 

zarządzającej waha się od 10 do 20%. Jest ona zbliżona do minimalnych wartości 

wymaganych w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 

społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W zeszłym roku, ja już teraz nie pamiętam jak myśmy to podawały, ale wydaje mi się, 

że w okolicach 20%, może więcej, bo to też dziewczyny badają po projekcie i badają to 

tylko w okresie trzech miesięcy. (IDI_KZ_KIS_3) 

W niektórych KIS funkcjonujących w województwie śląskim efektywność zatrudnieniowa nie 

jest monitorowana. 

Będziemy się do tego przygotowywać myślę w tym roku, żeby sobie to monitorować, 

natomiast do tej pory nie monitorowaliśmy, nie mamy takich zebranych danych, o tak. 

Mogę powiedzieć z takich swoich jakichś obserwacji myślę, że, nie wiem, z 15-20% 

podejmuje pracę przynajmniej na jakiś czas. (IDI_KZ_KIS_4) 

 

Centra integracji społecznej 

Zgodnie z deklaracjami kierownictwa wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 

w CIS osiąga wartość od 10 do 40%.  

Nawet tutaj wzięłam sprawozdanie takie, no ja mam imponujące wyniki, bo ponad 

40%, naprawdę… No oczywiście, oczywiście, że tak. Zatrudnienie u pracodawcy, ale 

to 13 osób w jednym roku. (IDI_KZ_CIS_4) 

Ja uważam, że tak 10 procent to jest i tak bardzo dobry wynik. Przyjmuję takim 

rocznym, czy też półtorarocznym uczestnictwie to jest i tak bardzo, bardzo, bardzo 

dobry wynik. (IDI_KZ_CIS_1) 

Jest kilka powodów tak wysokiej wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 

w jednym z badanych centrów. Po pierwsze, działalność tego podmiotu finansowana jest 

częściowo ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co z jednej strony pozwala na 

zintensyfikowanie wsparcia dla beneficjentów (choćby w zakresie rozszerzenia oferty kursów 

zawodowych), z drugiej zaś strony motywuje kadrę podmiotu do zwiększenia wysiłków 

związanych z działaniami na rzecz aktywizacji zawodowej ze względu na konieczność 

osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej.  Po drugie, 
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CIS ściśle współpracuje z pracodawcami (z sektora prywatnego i publicznego), promując 

wśród nich możliwość zastosowania takich form zatrudnienia absolwentów centrum jak 

zatrudnienie wspierane (w ramach którego część kosztów pracy pokrywana jest ze środków 

Funduszu Pracy) czy roboty publiczne u pracodawców – jednostek organizacyjnych 

samorządu lokalnego. 

Wśród respondentów byli także inni przedstawiciele kadry zarządzającej CIS, których 

działalność finansowana jest w ramach projektów PO KL. W prowadzonych przez nich 

placówkach wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ustalany jest z góry na poziomie 20%. 

Prowadzi to do tego, iż na etapie rekrutacji wybiera się tych uczestników, którzy bardziej 

rokują na zatrudnienie. 

U nas też jest ten problem, że mamy wskaźnik unijny, który musimy jakoś spełnić, 

wynosi 20 proc. na jedną edycję, 20 osób, czyli musimy „celować” w takie osoby, 

które w jakiś sposób rokują…(FGI CIS) 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Długość uczestnictwa poszczególnych beneficjentów w WTZ jest zróżnicowana. Przepisy 

prawne w zasadzie nie wyznaczają maksymalnego okresu pobytu w podmiocie. 

Tak, zgadza się. Jest to od kilku miesięcy, bo takie sytuacje mieliśmy w swojej historii 

do kilkunastu lat. Jeśli działamy od 1995 roku, w tym roku powiedzmy 19 rok, to 

musiałbym się bardzo dobrze przyjrzeć, czy mamy jeszcze jakiegoś uczestnika, który 

był w 95 roku. Myślę, że już nie, ale mamy uczestników, którzy są u nas kilkanaście lat, 

na pewno. To mogę śmiało powiedzieć […] Kilka lat. I to będzie duży błąd. Naprawdę. 

Tak jak mówię, są uczestnicy, którzy kilka miesięcy są u nas (…). (IDI_KZ_WTZ_3) 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można stwierdzić, iż dla większości 

beneficjentów warsztat jest miejscem docelowym, w którym uczestniczą od wielu lat, 

czasem nawet kilkunastu, bez większych perspektyw na podjęcie aktywności zawodowej 

nawet na chronionym rynku pracy (w ZAZ, zakładach pracy chronionej itp.).  

Wartości wskaźników efektywności zatrudnieniowej WTZ są bardzo niskie. 

Ode mnie do ZAZ-u poszła tylko jedna osoba w 2007 roku i pracuje dotychczas. 

Natomiast co roku 1, 2, 3 osoby odchodzą na otwarty rynek pracy, nikt nie pracuje 

w zakładzie pracy chronionej, nikt nie pracuje w ZAZ-ie oprócz tej jednej osoby. 

W pralni pracują, w McDonaldzie, w zieleni miejskiej, na kasie w Realu pracuje jeden 

chłopak, i są to też proste prace pomocnicze. Ktoś gdzieś sprząta, tego typu rzeczy. 

(FGI WTZ) 

Już powiem. W ciągu 10 lat to mamy 10 osób chyba poszło (do pracy). 

(IDI_KZ_WTZ_2) 
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Zakłady aktywności zawodowej 

ZAZ z założenia jest podmiotem przygotowującym osobę z niepełnosprawnością do podjęcia 

zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy. Jednak w praktyce zakład staje się 

często docelowym miejscem pracy dla osoby niepełnosprawnej. W związku z tym, wskaźniki 

efektywności zatrudnieniowej osiąganych w tych podmiotach są bardzo niskie i wynoszą 

w najlepszym przypadku 10%. 

Z 90 około 10 osób każdego roku. Nie jest dużo w związku z dużą liczbą pracowników, 

np. jak pani ma 2 osoby, to też jest dużo. (FGI ZAZ) 

No właśnie, chciałam powiedzieć, że porównywalne wyniki. Z tej 10, bo teraz 14 osób, 

też 2 osoby, czyli też 1/10, czyli porównywalne wartości. (FGI ZAZ) 

Długość uczestnictwa w zakładach aktywności zawodowej nie jest regulowana ustawowo. 

Połowa beneficjentów ZAZ, którzy wzięli udział w badaniu, pracuje w podmiocie ponad 4 

lata, trzej respondenci posiadają 2 - 4 letni staż, natomiast jedna osoba trafiła do podmiotu pół 

roku temu (czekała na przyjęcie do zakładu aż 5 lat).  

Tylko niektóre zakłady stosują umowne limity pobytu w podmiocie po to, aby usprawnić 

rehabilitację zawodową beneficjentów i uniknąć ich przywiązania się do instytucji.  

 

4.5.6. Podsumowanie 
 

Przedstawiciele kadry zarządzającej wszystkich typów podmiotów ekonomii społecznej są 

zgodni, co do tego, iż konieczne jest równoległe prowadzenie zarówno integracji społecznej, 

jak i zawodowej beneficjentów, gdyż dopiero osiągnięcie choćby minimalnych efektów 

w jednym z tych obszarów pozwoli na osiągnięcia trwałych rezultatów w drugim. 

Kierownictwo KIS, CIS oraz ZAZ nie było zgodne, co do tego, który z tych dwóch celów 

reintegracji jest trudniejszy do osiągnięcia. Kadra zarządzająca WTZ była z kolei przekonana, 

iż znacznie trudniej jest osiągnąć efekty reintegracji zawodowej, przede wszystkim ze 

względu na ich uzależnienie od otoczenia zewnętrznego (sytuacji na lokalnym rynku pracy). 

Rezultaty integracji społecznej opisywane są podobnie przez kierownictwo KIS i CIS, które 

definiuje je przede wszystkim jako „zmianę/korektę postaw życiowych beneficjenta”, na którą 

składają się takie efekty cząstkowe jak uzyskanie poczucia własnej wartości, odbudowa lub 

zbudowanie nowych relacji społecznych i uniezależnienie się od pomocy instytucjonalnej. 

Z kolei przedstawiciele warsztatów i zakładów opisują rezultaty w zakresie aktywizacji 

społecznej jako uzyskanie samodzielności przez osobę niepełnosprawną.  

Kadra zarządzająca centrami integracji społecznej nieco inaczej niż kierownictwo ZAZ 

definiuje efekty aktywizacji zawodowej. W CIS powodzenie w tym obszarze rozumiane jest, 

jako znalezienie przez beneficjenta pracy poza PES, natomiast w zakładach za sukces uznaje 

się już takie zmiany jak np. uzyskanie przez uczestnika satysfakcji z pracy w zakładzie oraz 

zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które mogą być wykorzystane w podmiocie. 
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Różnice te wynikają przede wszystkim z tego, iż CIS jest instytucją „przejściową”, natomiast 

ZAZ jest często docelowym miejscem pracy dla osoby niepełnosprawnej. 

Motywująco na beneficjentów wszystkich typów PES (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych 

intelektualnie) oddziałują dostrzegane przez nich wzorce, style życia osób sprawnych, w pełni 

zintegrowanych społecznie. W przypadku beneficjentów KIS i CIS bodźcem do 

zaangażowania się w proces reintegracji jest perspektywa prowadzenia uporządkowanego 

życia, którego elementem będzie stabilna praca zawodowa. Motywująco na beneficjentów 

centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej działa także niewielka 

wysokość otrzymywanego przez nich świadczenia integracyjnego/wynagrodzenia.  

Bariery w zakresie usamodzielnienia się uczestników KIS i CIS mają zarówno charakter 

wewnętrzny (niepewność siebie, niska samoocena, lęk przed zmianą, uzależnienie od pomocy 

instytucjonalnej) jak i zewnętrzny (przede wszystkim zła sytuacja na rynku pracy). 

W przypadku osób niepełnosprawnych kadra zarządzająca PES zwracała uwagę przede 

wszystkim na bariery zewnętrzne związane z rynkiem pracy i niedostatecznymi ułatwieniami 

dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, a także związane z systemem 

orzekania o niepełnosprawności oraz postawami rodzin beneficjentów. 

We wszystkich typach PES o charakterze integracyjnym zdecydowanie lepsze efekty osiąga 

się w zakresie integracji społecznej beneficjentów. W przypadku WTZ i ZAZ zarówno kadra 

zarządzająca, jak i sami beneficjenci, zwracali ponadto uwagę na skuteczność PES w zakresie 

ich rehabilitacji zdrowotnej. 

Okres, po którym zauważalne są rezultaty działań mających na celu reintegrację społeczno-

zawodową uczestników PES jest silnie uzależniony od ich indywidualnej sytuacji. 

W przypadku niektórych z nich efekty widoczne są po bardzo krótkim okresie, u innych 

natomiast (w szczególności u osób niepełnosprawnych) rezultaty mogą być zauważalne 

dopiero po kilku latach rehabilitacji lub też w ogóle nigdy nie wystąpić.  

W przypadku beneficjentów KIS i CIS najważniejszymi skutkami integracji społecznej są: 

odzyskanie wiary w siebie, podniesienie samooceny uczestników oraz nawiązanie przez nich 

nowych relacji społecznych. W przypadku beneficjentów CIS, którzy otrzymują świadczenie 

integracyjne, wskazuje się jeszcze na uniezależnienie od pomocy społecznej oraz 

ustabilizowanie sytuacji finansowej. Efektem aktywizacji społecznej beneficjentów 

WTZ i ZAZ jest uzyskanie przez nich samodzielności. 

Choć większość uczestników KIS, CIS i ZAZ deklaruje gotowość do podjęcia pracy poza 

tymi podmiotami, to jednak skuteczność PES w zakresie aktywizacji zawodowej uznać należy 

za bardzo niską. Potwierdza to analiza wskaźników efektywności zatrudnieniowej. Choć 

precyzyjne oszacowanie ich wartości wymagałoby zastosowania innych metod badawczych 

(analizy danych zastanych i/lub badań ilościowych), to na podstawie przeprowadzonego 

badania można stwierdzić, że są one bardzo niskie we wszystkich typach PES o charakterze 

integracyjnym. Tylko w jednym z badanych CIS wartość wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej uznać można za dość wysoką (40%).  
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W podmiotach ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym dedykowanych osobom 

niepełnosprawnym istotniejszym miernikiem efektywności jest średnia długość uczestnictwa 

w podmiocie. Okres pobytu beneficjentów w PES jest zróżnicowany, ale przeważają osoby 

bardzo długo przebywające, co sprawia, że system aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych staje się niedrożny. 

 

4.6. Stopień satysfakcji i ocena zadowolenia beneficjentów  

z uczestnictwa/pracy w podmiocie ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym  
 

Dokonując oceny procesu integracji społeczno-zawodowej prowadzonej w podmiotach 

ekonomii społecznej nie sposób nie odnieść się do tego, w jaki sposób beneficjenci oceniają 

swoje uczestnictwo w PES. Zagadnieniu temu poświęcono niniejszy podrozdział. 
 

Kluby integracji społecznej 

Wszyscy beneficjenci KIS zadeklarowali, iż są zadowoleni z uczestnictwa w podmiocie. 

Oczywiście, oczywiście (…)Tak jak mówię, charakter mi się troszkę zmienił, bardziej 

się otworzyłem. Jestem zadowolony, nie wiem co tu dodać. (IDI_BM_KIS_3) 

Wśród korzyści z tym związanych wymieniali oni:  

 uzyskanie doświadczenia, konkretnych kompetencji zawodowych; 

 uzyskanie pomocy w poszukiwaniu pracy: 

No możliwość poszukiwania pracy. Jeżeli chodzi o koordynatorów, są bardzo 

kompetentni, no nie wiem jak ocenić. (IDI_BM_KIS_4) 

 przejście przez proces zmiany wewnętrznej – zmiana charakteru, zyskanie pewności 

siebie: 

Że nabrałam pewności siebie, to jak gdyby pozwoliło w odzyskiwaniu pewności siebie 

w wykonywaniu jakiś zadań, że mogę coś zrobić dobrze. (IDI_BK_KIS_1) 

 nawiązanie relacji z nowymi osobami i przełamanie izolacji społecznej: 

Bo poznaje się po prostu nowych ludzi, którzy tak samo doświadczyli. W takiej sytuacji 

się znaleźli jak ja. (IDI_BM_KIS_1) 

 znalezienie się na kolejnym etapie prowadzącym do osiągnięcia upragnionego celu 

(prace społecznie użyteczne jako krok do uzyskania stabilnej pracy, a nawet jako krok 

do pozyskania mieszkania): 

Po zakończeniu tych prac użyteczno–społecznych jest możliwość otrzymania 

mieszkania, jeśli ktoś jest na tym budownictwie socjalnym. No to są takie większe 

plusy. (IDI_BK_KIS_4) 



94 
 

 
Projekt „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Większość badanych zadeklarowała, iż w zasadzie nie dostrzega większych minusów 

związanych z uczestnictwem w klubie integracji społecznej. Jedyne problemy, na które 

zwracali uwagę beneficjenci to: 

 ograniczenie wynikające z zapisów projektu (w przypadku KIS, których działalność 

finansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – 

przyjmowanie do KIS wyłącznie kobiet po 45 roku życia, co ogranicza dostępność 

klubu dla innych osób potrzebujących wsparcia: 

Informacja taka, która dotyczy właśnie wieku uczestników mogłaby być niższa, żeby 

nie było takiego sztywnego 45. (IDI_BK1_KIS_2) 

 konieczność poniesienia dużego wysiłku organizacyjnego związanego z dojazdem do 

siedziby KIS: 

No na pewno był ten wysiłek, ze deszcz nie deszcz, śnieg nie śnieg, trzeba było się 

pozbierać. Nie zawsze miałam do dyspozycji samochód, niekiedy autobusem i z tą 

małą wstać rano wcześnie, pozbierać ją, dojechać. (IDI_BK2_KIS_2) 

 w przypadku robót publicznych – odbywanie pracy tylko przez dwa dni w tygodniu, 

przez co pozostaje dużo niezagospodarowanego czasu: 

To chyba to, że dwa dni w tygodniu są te prace. A nie na przykład od poniedziałku do 

piątku. (IDI_BK_KIS_4) 

Ponadto, część respondentów wskazywała, iż można by zwiększyć ilość aktywności 

społeczno-kulturalnych takich jak wyjścia do kina, teatru czy na basen. 

No, na pewno tam coś jest. Może mało było tego basenu. Taka wycieczka jeszcze na 

koniec, taka większa. [śmiech] (IDI_BK1_KIS_2) 

Uczestnicy KIS pozytywnie oceniają formy wsparcia oferowane im w ramach 

reintegracji zawodowej, w zasadzie niezależnie od tego czy są one zgodne z ich 

kwalifikacjami, czy też nie. Tym, co jest najważniejsze dla beneficjentów, jest sam fakt bycia 

aktywnym i potrzebnym. 

Każde praktycznie zajęcia sprawiają mi radość. Dlatego, że czuję, że po prostu do 

czegoś się przydaję. No mi się wydaje, że tych słów wystarczy praktycznie wszystko tak 

naprawdę, dlatego, że wydaje się, że to wszystko ma jakiś sens. W momencie, kiedy 

pan to utraci, to trochę ciężko to znowuż odzyskać. (IDI_BK_KIS_1) 

Z drugiej strony niektórzy respondenci podkreślają, iż podejmowana przez nich działalność 

(np. prace społecznie-użyteczne) jest przez nich aprobowana, ale tak naprawdę zależałoby im 

na „normalnej”, stałej pracy. Aktywność oferowana w ramach KIS jest substytutem 

akceptowalnym, bo lepszym od niepracowania w ogóle. 

No ta praca nie jest zła, ale wolałbym w normalnym zakresie godzin pracować. 

(IDI_BM_KIS_4) 



95 
 

 
Projekt „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na przebieg reintegracji społecznej i zawodowej może mieć wpływ także stosunek otoczenia 

(rodzin, przyjaciół) beneficjentów do tego procesu. Biorąc pod uwagę to kryterium 

uczestników KIS można podzielić na trzy grupy:  

 osoby nie mające rodziny lub nie utrzymujące z nią kontaktu, dla których klub 

staje się często substytutem rodziny: 

To znaczy wie pan, nie mam rodziny takiej bliskiej, mam tylko rodziców, którzy akurat 

są już w bardzo podeszłym wieku i nie rozumieją wielu rzeczy i mają do mnie żal o to, 

co było, więc to akurat nie jest łatwy temat dla mnie. (IDI_BK_KIS_1) 

 osoby, których bliscy mają neutralny stosunek do ich uczestnictwa w podmiocie 

jako formy „zajęcia” czy też „pracy”: 

Przyjęli to dosyć tak, jak się to mówi, no nie entuzjastycznie, ale „mamo, fajnie, że 

chcesz coś zrobić, że chcesz coś jeszcze zrobić dla siebie. Jakbyś chciała podjąć 

pracę”. No, przyjęli to tak spokojnie (…) Nie tam, żeby mnie zachęcali, ale niekiedy 

byli też i zdziwieni, że można coś takiego nawet tu zrobić. (IDI_BK1_KIS_2) 

 osoby, których bliscy mają entuzjastyczny stosunek do ich uczestnictwa w KIS 

i udzielają im wsparcia: 

Zadowoleni są oczywiście, znaczy no też są ciekawi jakie są zajęcia, co się na nich 

robi, też się dopytują właśnie jako rodzina, że właśnie im się to podoba, po prostu też 

zobaczyli zmianę we mnie, że inaczej z nimi rozmawiam, inaczej podchodzę do 

rozmowy, jakby jestem bardziej otwarty na rozmowy przynajmniej. (IDI_BM_KIS_3) 

Wszyscy respondenci, gdyby mieli wybór jeszcze raz rozpoczęliby uczestnictwo w klubie 

integracji społecznej.  

No tak (…) No, ten klub to jest coś fajnego. Można się tu nauczyć coś nowego, 

dowiedzieć. (IDI_BK_KIS_4) 

Badani zgodnie orzekli, iż poleciliby KIS innym osobom znajdującym się w podobnej 

sytuacji.  

Tak. Rozmawiałam z kilkoma osobami, które były też zainteresowane tym. Akurat są 

w takim wieku, że jeszcze nie mogą, bo nie mają 45. Dopiero będą mieć w przyszłym 

roku. I to ich trzyma. (IDI_BK1_KIS_2) 

 

Centra integracji społecznej 

Beneficjenci centrów integracji społecznej, analogicznie jak beneficjenci KIS, bardzo 

pozytywnie oceniają swój udział w centrum. 

Tak, bardzo. To był jeden z lepszych moich wyborów życiowych. (IDI_BM_CIS_2) 

Wśród korzyści związanych z uczestnictwem w pracach i zajęciach oferowanych 

w podmiocie wymieniali oni: 
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 uzyskanie doświadczenia, konkretnych kompetencji: 

To przede wszystkim, że podnoszę te kompetencje każdego dnia praktycznie. Tym, że 

się mogę wykazywać, a dzięki temu, no, podnoszę swoje 

kompetencje i dowartościowuję się też w pewnym sensie w tym momencie. 

(IDI_BM_CIS_2) 

 nawiązanie kontaktów społecznych i przełamanie izolacji: 

(…) że człowiek nie siedzi w domu i nie jest sam przede wszystkim. Jednak ma gdzie 

wyjść, prawda? Szedł do ludzi, porozmawiać, ta praca na świeżym powietrzu. 

(IDI_BK_CIS_4) 

 otrzymywanie regularnej płacy: 
 

Ta stała pensja, świadczenia wszystkie, umowa o pracę. (IDI_BK_CIS_1) 

 konkretne gratyfikacje np. jedzenie: 
   

No tu mi się wszystko podoba, jakie mam wyjście (…) w swoim zakładzie niby jak to 

się mówi, nie  narzeka, bo no ni ma na co, no bo nawet na miesiąc tu jest dla każdej 

osoby dobrze, bo dostają wszyscy 2 kg wędlin. (IDI_BM_CIS_1) 

Beneficjenci pytani o minusy uczestnictwa w centrum integracji społecznej wskazali na 

następujące niedogodności: 

 zbyt niska wysokość świadczenia integracyjnego: 

Jedynie co, za niska stawka, ale na to nie mamy wpływu... No jedynie można by było 

na to narzekać, ale jak dla mnie jest to dobre, że przynajmniej jest, a nie jestem 

bezczynnie w domu i nie mam nic i się denerwuję przez to. (IDI_BM_CIS_4) 

 zbyt krótki okres uczestnictwa: 

Można tylko dwa razy przedłużyć, raz tylko ten start można przedłużyć, a nie w sumie 

dwa razy, bo pierwszy jest okres. Nie tylko, że to tak krótko i to tak szybko mija, a to 

się wydawało, że dopiero. Po prostu tutaj zaczęłam, a już tutaj pół roku. 

(IDI_BK_CIS_3) 

 inni uczestnicy CIS przyjmujący postawę roszczeniową: 

Jedynie wśród tych uczestników, nie powiem, bo nieraz się zdarzy jakiś taki 

roszczeniowy, że naprawdę ręce opadają, prawda. (IDI_BK_CIS_1) 

 brak wsparcia w postaci kompletnego wyposażenia pracownika w ubranie robocze: 

(…) no, cudów tu nie ma (…), no ja nie wiem ubranie czy coś mogliby dać nie, no nic 

nie dawają, to trzeba sobie samemu zorganizować w jakiś sposób. (IDI_BM_CIS_1) 

 kwestie organizacyjne w funkcjonowaniu samego centrum – personel oraz liczba 

oferowanych w CIS warsztatów: 
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Co można by zmienić? Tutaj jest taki nowy kierownik, jest taki niepokój, bo co chwilę 

przychodzi ktoś nowy. (IDI_BK_CIS_2) 

Wielu beneficjentów centrów nie potrafiła znaleźć żadnych minusów uczestnictwa 

w podmiocie. 

Nie, raczej nie. Minusów to nie. Tutaj nie ma mowy, żeby jakieś minusy, tu wszystko na 

plus. (IDI_BM_CIS_3) 

Podobnie, jak uczestnicy KIS, beneficjenci tego typu PES pozytywnie oceniają 

zaproponowane im formy wsparcia.  

Ja uwielbiam tu przychodzić, w niedzielę, jak mam, to sobie myślę, aha jutro 

rekrutacja, także bardzo. Ja się na przykład bardzo rozwinęłam, dużo się nauczyłam i 

dalej pewnie będę się uczyła przez cały okres. (IDI_BK_CIS_2) 

Tylko jeden respondent jest niezadowolony z pracy w podmiocie ze względu na wysokość 

świadczenia reintegracyjnego. 

Jak wynika z badań, rodziny beneficjentów CIS odnoszą się przychylnie do ich uczestnictwa 

w podmiocie i udzielają im wsparcia. 

 No co myślą, się cieszą, że po prostu mam co robić, że mam jakąkolwiek pracę, no 

taka prawda. (IDI_BM_CIS_1) 

 Dzieci są zadowolone, bo wcześniej wracam w miarę do domu, zawsze się pytają – 

a co tam robisz, jak było (…) No i mój partner też jest zadowolony, bo ja nie wracam 

jakaś zdołowana, niezadowolona, nie jestem taka jakaś przygnębiona. 

(IDI_BK_CIS_2) 

Uczestnictwo w centrum w przypadku niektórych beneficjentów wpływa znacząco na ich 

funkcjonowanie w obrębie rodziny. Wśród respondentek – kobiet posiadających dzieci –

pojawiała się opinia, iż „praca” w CIS jest dla nich odpowiednia także ze względu na 

możliwość łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych. 

Poprzednia praca właśnie wiązała się z tym, że to były różne godziny i to 

w gastronomii były godziny tak, że na przykład to było od 10 czy 11, ale na przykład 

do 22. I tak dwa dni i dwa dni wolnego. No, to dwa dni praktycznie nie było mnie w 

ogóle w domu, bo jak wychodziłam rano na przykład jeszcze dzieci małe, spały jak 

wychodziłam o tej 8 czy 9 do pracy to wracało się czasami także po północy, nie? 

Teraz zadowoleni, bo mama zawsze jest. (IDI_BK_CIS_3) 

Niemal wszyscy beneficjenci CIS, którzy wzięli udział w badaniu zadeklarowali, że gdyby 

mieli wybór jeszcze raz rozpoczęliby uczestnictwo w podmiocie. Tylko jeden uczestnik nie 

zdecydowałby się na ponowne przystąpienie do PES na dotychczasowych warunkach. 

No, chyba nie, nie za te pieniądze (…),bo ten zarobek to jest na przeżycie po prostu 

(…), żeby przeżyć, taka prawda (…) nie ma co się oszukiwać, no, to każdy jeden 

uczestnik panu powie. (IDI_BM_CIS_1) 
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Wszyscy respondenci poleciliby uczestnictwo w centrum integracji społecznej innym 

osobom, znajdującym się w podobnej do nich sytuacji. 
 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Wszyscy beneficjenci WTZ zadeklarowali zadowolenie z uczestnictwa w podmiocie. Wśród 

korzyści z niego wynikających wymienili oni: 

 możliwość nawiązania więzi społecznych z innymi uczestnikami oraz pracownikami 

WTZ; 

 zapewnienie przez WTZ substytutu pracy zawodowej postrzeganej przez niektórych 

beneficjentów jako wartość autoteliczna: 

No, podoba. No wolę chodzić na przykład na warsztaty niż siedzieć w domu 

bezczynnie, nie? Bo tak, pracy nie ma, no w moim przypadku akurat pracy nie ma. 

(IDI_BK_WTZ_4) 

 możliwość zdobycia w ramach terapii prowadzonej w warsztatach konkretnych 

umiejętności: 

Mówię, że się nauczyłem dużo rzeczy. Właśnie z tym szkłem robić, tak? Rożne 

pracownie, nie? (IDI_BM_WTZ_3) 

 możliwość sensownego zagospodarowania czasu wolnego: 

No w domu było wszystko w porządku, ale nuda. Nuda, to monotonne, non stop 

jedno i to samo. Wstać, jeść, iść, siedzieć w domu i znowu. (IDI_BK_WTZ_3) 

 możliwość nawiązania kontaktów społecznych z osobami sprawnymi: 

Jestem zadowolona, to jest po prostu okno na świat dla osób takich jak ja, to jest duże 

okno. Jest to spotkanie się z ludźmi zdrowymi… (IDI_BK_WTZ_1) 

 skuteczność rehabilitacji zdrowotnej, kluczowej dla dobrego samopoczucia osób 

niepełnosprawnych: 

Ja bardzo cenię i doceniam tutaj rehabilitację. Bo nie jeżdżąc na rehabilitację, ja nie 

mogłam tak siedzieć w tym wózku jak teraz, bo mnie drażniło bardziej. Teraz trochę te 

kości bardziej się rozruszają, te mięśnie.(IDI_BK_WTZ_1) 

 możliwość zaspokojenia w warsztatach potrzeb związanych z uczestnictwem 

w kulturze: 

Jestem bardzo zadowolona, poznałam dużo osób, dużo zwiedziłam, byliśmy też między 

innymi w Wiedniu, Budapeszt, Czechy, no tu gdzie ja byłam, poza tym w górach, nad 

morzem, muzeum żeśmy zwiedzali. (IDI_BK_WTZ_1) 

Większość beneficjentów WTZ stwierdziła, że nie dostrzega żadnych minusów udziału 

w podmiocie. Tylko jedna z beneficjentek nie była w pełni zadowolona z uczestnictwa 
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w podmiocie, bowiem narzucono jej udział w grupie warsztatowej niezgodnej z jej 

preferencjami.  

Wszyscy beneficjenci warsztatów terapii zajęciowej, którzy wzięli udział w badaniu wyrażają 

bardzo pozytywne opinie na temat form aktywizacji społeczno-zawodowej, w których biorą 

udział. Ich wypowiedzi świadczą o tym, iż traktują oni aktywność podejmowaną w WTZ 

jako wartość samą w sobie, niezależnie od skuteczności terapii. Istotne znaczenie dla osób 

niepełnosprawnych ma przede wszystkim doświadczanie w warsztatach nowych 

doznań i bodźców, których nie mieli w swoim środowisku domowym.  

No myślę, że robiłem tu parę takich ciekawych, interesujących dla mnie ciekawych 

rzeczy, które się mi podobały. (IDI_BM_WTZ_4) 

Pozytywnie oceniane są także działania prowadzące do wytworzenia w podmiocie 

dóbr i usług, które mają praktyczne zastosowanie. 

Potem mogę, że tak powiem, tak jak właśnie robimy te różne anioły, coś – podarować 

to osobie po prostu jako prezent, na urodziny, czy coś. Bo tak się zdarzyło, na przykład 

siostrze na urodziny. (IDI_BM_WTZ_3) 

Rzadziej zdarzają się wypowiedzi beneficjentów odnoszące się do dostrzeganych 

pozytywnych efektów terapii społecznej, zawodowej, czy zdrowotnej. 

Tak bo też poprawiają ręce. (IDI_BM_WTZ_2) 

We wcześniejszych rozdziałach raportu sygnalizowano bardzo istotny problem odmiennego 

traktowania osoby niepełnosprawnej – uczestnika WTZ przez rodzinę (postawa 

„opiekuńcza” i „wyręczająca”) oraz przez kadrę zarządzającą i pracowników warsztatów 

(postawa „aktywizująca”). Niespójność tych postaw znacząco utrudnia proces rehabilitacji 

społecznej i zawodowej beneficjentów. Tym niemniej rodziny beneficjentów mają 

pozytywny stosunek do ich uczestnictwa w podmiocie. 

Znaczy się mnie się wydaje, że mają ten, nie? Tego, powiedzieli, że pozytywnie, o, że 

pozytywnie, że całkiem ino Ania. (…) No ja nie mom tej pracy, no ale się cieszą 

właśnie tym, że jo nie siedza w domu ino chodza, nie? Że się realizuję właśnie. 

(IDI_BK_WTZ_3) 

 

Zakłady aktywności zawodowej 

Wszyscy respondenci zadeklarowali swoje zadowolenie z pracy w ZAZ. 

Ja jestem bardzo zadowolona z tej pracy tutaj, bardzo, mnie ta praca, wróciła mi życie 

ja mogę tak powiedzieć. (IDI_BK1_ZAZ_4) 

Do zalet uczestnictwa w podmiocie zaliczyli oni, podobnie jak uczestnicy pozostałych PES: 

 możliwość świadczenia pracy: 

Tak (…)  Praca. Samo to, że po prostu człowiek pracuje. (IDI_BM_ZAZ_1) 
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 dobrą atmosferę i satysfakcjonujące relacje międzyludzkie; 

 przełamanie izolacji: 

Bycie między ludźmi, po prostu… Bo niektórzy twierdzą, no pieniądze różne. Nawet te 

pieniądze, no wie pan, co? Do domu mi nikt ich nie przyniesie, jednak muszę wyjść do 

tej pracy. Ubrać się, tak? (IDI_BK1_ZAZ_3) 

 zyskanie poczucia bycia potrzebnym, pożytecznym: 

To jest dla mnie ta największa zaleta tego wszystkiego, że po prostu mam to 

zatrudnienie i mogę pracować, czuć się potrzebny. (IDI_BM_ZAZ_2) 

 możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez kursy, szkolenia. 

Poza tym beneficjenci ZAZ, podobnie jak uczestnicy WTZ, doceniają ofertę rehabilitacyjną, 

w szczególności w aspekcie społecznym i leczniczym, 

 A, jeszcze oprócz tego nie zaznaczyłam – rehabilitacja. To jest najważniejszy też 

punkt. Mamy to na bieżąco, codziennie i godzinę. I jest to dla mnie naprawdę, bo ja 

mam problem ze stopami i dla mnie to jest bardzo dużo. A będąc w domu nikt mi tego 

nie zapewni, bym musiała szukać, jeździć. A tu mam wszystko na miejscu. 

(IDI_BK1_ZAZ_3) 

Dla beneficjentów ZAZ, podobnie jak dla uczestników CIS, ważny jest też fakt otrzymywania 

pieniędzy za świadczoną pracę, a także dostosowanie infrastruktury podmiotu do ich potrzeb. 

Pan dyrektor specjalnie nam kilka takich fotelów kupił na kółeczkach, że praktycznie 

po całej kuchni mogę się poruszać na tym fotelu, mam wszędzie dojazd, no nie ma 

barier, nie ma schodów, wszędzie są podjazdy (…), nie ma tu żadnych barier, tak 

samo na barze, tam też nie ma, tam też wszędzie niepełnosprawni mogą się poruszać 

(IDI_BK1_ZAZ_4) 

Większość badanych uczestników zakładów aktywności zawodowej stwierdziła, iż nie 

dostrzega żadnych minusów udziału w podmiocie. Głosy niezadowolenia związane były 

z niską pensją oraz z nietypowym wymiarem pracy w wysokości 0,5 etatu, który komplikuje 

podejmowanie innych aktywności. 

Znaczy uważam, że jakoś tam zarobki powiedzmy, że ustawa jakoś to dziwnie reguluje. 

No i te etaty, że najniższy jest 0.55, to jest takie też trochę niewygodne. Ja na przykład 

pracowałam w 2 firmach i ja miałam tu 0.55. Potem trzeba było tam w tej 2 firmie 

obliczać. Lepiej byłoby moim zdaniem gdyby to było 0,5. (IDI_BK2_ZAZ_4) 

Wszyscy beneficjenci zakładów wyrażają bardzo pozytywne opinie na temat pracy 

w ZAZ i traktują ją jako wartość samą w sobie. Nie ma dla nich znaczenia, czy jest ona 

zgodna, czy też nie z ich kwalifikacjami, liczy się bowiem to, że czują się oni 

potrzebni i doceniani za włożony wysiłek. 

Staram się zawsze jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i myślę, że jestem 

doceniany przez przełożonych jako pracownik. I to mi wystarczy. To mnie 
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satysfakcjonuje, że mnie cenią po prostu przełożeni jako pracownika. 

(IDI_BM_ZAZ_2) 

Beneficjenci zakładów twierdzą, iż ich rodziny mają pozytywny bądź neutralny stosunek 

do ich pracy w podmiocie.  

No wszyscy się bardzo cieszą, że mogę pracować, ponieważ w tym rejonie jest taka 

sytuacja, że ciężko jest o pracę osobom sprawnym, a tym bardziej niepełnosprawnym, 

więc wszyscy się cieszą, że mam umowę na czas nieokreślony, a nie mam umowy 

zlecenie jak większość moich znajomych pracuje (…). (IDI_BK2_ZAZ_4) 

Mówią, że dobrze, że pracuję (…). Nie wtrącali się, powiedziałam, że idę do pracy. No 

to powiedzieli, jak znalazłaś sobie pracę no to… Ale tam nic żeby przeszkadzali, żeby 

się wtrącali, że mam nie iść albo to, to nie. (IDI_BK2_ZAZ_3) 

Jeden uczestników ZAZ określił reakcję swojego otoczenia jako „zaskoczenie”, które może 

wynikać ze stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych. 

Zresztą też nikt tego nie komentował specjalnie, że tego…. Jedynie jak dostałem tą 

pracę to poinformowałem wszystkich, że dostałem pracę. Byli mocno zdziwieni, że tak 

szybko (…) powiedzmy, może się mama cieszyła. (IDI_BM_ZAZ_2) 

Wszyscy beneficjenci ZAZ ponownie zdecydowaliby się na podjęcie pracy w podmiocie oraz 

poleciliby go innym osobom niepełnosprawnym.  

 

4.6.1 Podsumowanie  
 

Znakomita większość beneficjentów wszystkich typów podmiotów ekonomii społecznej 

o charakterze integracyjnym jest zadowolona z uczestnictwa/pracy w PES. Wśród korzyści 

z tym związanych wymieniają oni: możliwość świadczenia pracy lub aktywności postrzeganej 

jako praca, kontakt z ludźmi oraz możliwość rozwoju – podnoszenia swoich kompetencji. 

W przypadku PES, w których beneficjenci otrzymują wynagrodzenie, a więc CIS i ZAZ, sam 

fakt jego uzyskiwania był postrzegany jako duża zaleta. 

Osoby niepełnosprawne, będące beneficjentami WTZ i ZAZ, bardzo doceniały również 

możliwość rehabilitacji zdrowotnej oferowanej w PES.  

Ocena działań podejmowanych w PES w ramach integracji zawodowej (staże, praca, 

zaangażowanie w określony warsztat, w zależności od typu PES) jest pozytywna w zasadzie 

niezależnie od tego, czy są one zgodne z kompetencjami danej osoby i jej doświadczeniem 

zawodowym. Dla uczestników PES kluczowa jest sama możliwość wykonywania pracy, która 

stanowi wartość autoteliczną. 

Również rodziny i przyjaciele beneficjentów PES pozytywnie oceniają ich uczestnictwo/pracę 

w tego typu podmiotach. Można w tym wypadku mówić o dwóch rodzajach postaw- 

entuzjastycznej i zaangażowanej afirmacji oraz neutralnej akceptacji.  
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Jedyne zastrzeżenia związane z uczestnictwem w podmiocie ekonomii społecznej, które 

zgłaszali beneficjenci dotyczyły niskiej wysokości świadczenia reintegracyjnego oraz 

problemów technicznych związanych z koniecznością dojazdu do siedziby PES. 
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5. Wnioski  
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze wnioski z badania przyporządkowując 

je do jego celów szczegółowych. 

 

5.1. Określenie wpływu, jakie wywiera na beneficjentów wsparcie 

udzielane przez podmioty ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym 
 

W przypadku wszystkich beneficjentów podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym można stwierdzić, że udział w PES wpływa pozytywnie na ich relacje z innymi 

ludźmi oraz uczestnictwo w życiu społecznym.  
 

Potrzeby, które beneficjenci zaspokoili poprzez swój udział w podmiocie to przede 

wszystkim: potrzeba podniesienia własnej samooceny, potrzeba przełamania izolacji 

społecznej oraz potrzeba nawiązania więzi społecznych (relacji towarzyskich 

i przyjacielskich). 

Głównym efektem działań mających na celu reintegrację społeczną beneficjentów WTZ 

i ZAZ jest ich usamodzielnienie się. Pozytywne zmiany w tym zakresie dostrzega zarówno 

kierownictwo tych podmiotów jak i sami uczestnicy, a także ich otoczenie (rodzina, znajomi).  

Wpływ PES na integrację zawodową beneficjentów nie może być oceniony jednoznacznie. 

W przypadku większości uczestników efekty udzielonego wsparcia ograniczają się jedynie do 

wymiaru psychologicznego – wykonywanie pracy lub swoistego substytutu pracy (WTZ) daje 

beneficjentom poczucie sensu życia i samorealizacji. Dla beneficjentów ZAZ zatrudnienie 

w zakładzie jest często tożsame z osiągnięciem docelowych aspiracji zawodowych. 

Wsparcie udzielane beneficjentom w PES często przekłada się na podniesienie ich 

kwalifikacji zawodowych. Dzieje się tak w szczególności w przypadku uczestników KIS, CIS 

oraz pracowników ZAZ, którzy mogą uczestniczyć w kursach, szkoleniach oraz mają 

możliwość wykonywania pracy zawodowej w ramach podmiotów. Ponadto, beneficjenci 

świadczący pracę w ZAZ, CIS oraz w ramach prac społecznie-użytecznych w KIS często 

podnoszą swój status materialny dzięki otrzymywaniu wynagrodzenia.  

Zdiagnozowany, w przypadku wszystkich typów PES, problem nadmiernego przywiązywania 

uczestników do instytucji może wpływać negatywnie na ich dalszą integrację zawodową. 

Wielu beneficjentów traktuje PES jako miejsca docelowe, w którym w pełni realizują swoje 

potrzeby społeczne i zawodowe, a także finansowe. Znakomita większość z nich (z wyjątkiem 

uczestników WTZ) deklaruje, iż teoretycznie jest gotowa do podjęcia pracy poza podmiotem, 

ale wolałaby jednak w nim pozostać.  

Nadmierne przywiązywanie się beneficjentów do PES w zestawieniu z barierami 

o charakterze zewnętrznym (przede wszystkim trudną sytuacją na rynku pracy) sprawia, że 

wszystkie analizowane typy podmiotów ekonomii społecznej charakteryzują się niską 
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efektywnością zatrudnieniową, rozumianą jako podjęcie przez beneficjentów (absolwentów 

PES) zatrudnienia na chronionym bądź otwartym rynku. 

 

5.2. Charakterystyka społeczno-zawodowa beneficjentów podmiotów 

ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym - podsumowanie 

Z oferty podmiotów ekonomii społecznej korzystają osoby, które borykają się z różnego 

rodzaju problemami w życiu społecznym i zawodowym. Podobne charakterystyki 

beneficjentów mają z jednej strony podmioty zatrudnienia socjalnego – CIS i KIS, a z drugiej 

instytucje rehabilitacji osób niepełnosprawnych – WTZ i ZAZ.  

Uczestnikami centrów i klubów integracji społecznej są przede wszystkim osoby długotrwale 

bezrobotne, w tym również osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu i niepełnosprawne. 

Wśród uczestników KIS zdarzają się również osoby, wobec których podejmowane są 

działania jedynie z zakresu reintegracji społecznej, gdyż ich problem nie ma charakteru stricte 

zatrudnieniowego – jak np. sprawcy i ofiary przemocy domowej czy osoby po kryzysach 

psychicznych. Badanie wykazało, że występują w województwie śląskim kluby i centra 

specjalizujące się w kierowaniu wsparcia do określonych grup osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym np. niewidomych, jednak na ich podstawie nie można stwierdzić, 

czy jest to tendencja czy raczej wyjątek. 

W przypadku obu typów podmiotów zatrudnienia socjalnego, uczestnicy dysponują bardzo 

zróżnicowanym doświadczeniem i stażem zawodowym, począwszy od osób, które nigdy nie 

pracowały, do osób starszych z wieloletnim doświadczeniem. Wspólnym elementem biografii 

większości uczestników KIS i CIS jest długotrwała przerwa w pracy, która często powoduje 

dezaktualizację ich kompetencji zawodowych. 

Beneficjentami WTZ i ZAZ są osoby niepełnosprawne. Zarówno w jednym jak i w drugim 

typie PES przeważają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W przypadku warsztatów 

terapii zajęciowej uczestnikami są najczęściej osoby, dla których jest to pierwsza instytucja, 

do której trafiają po szkole, czy po pobycie w domu. Mały udział w grupie uczestników WTZ 

mają osoby, które nabyły niepełnosprawność dopiero w dorosłym życiu. Osób takich jest 

znacznie więcej w ZAZ, w związku z czym doświadczenie zawodowe beneficjentów tego 

typu PES jest bardzo zróżnicowane. Wśród uczestników warsztatów dominują osoby 

nieposiadające doświadczenia zawodowego. 

Przeprowadzone badanie jakościowe pozwoliło na wyróżnienie pewnych cech wspólnych dla 

większości beneficjentów podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym. 

Po pierwsze, są to osoby, które często mają problem w funkcjonowaniu społecznym ze 

względu na deficyty psychologiczne w obszarach takich jak: poczucie własnej wartości, 

sprawczość, zaufanie, samodzielność, aktywność. Po drugie, uczestnicy PES z uwagi na 

swoje problemy często długotrwale funkcjonują w strukturach pomocowych i w związku 

z tym wykształcili specyficzne schematy działania oparte na roszczeniowości i wyuczonej 

bezradności. Po trzecie są to osoby, które w związku z  brakiem pracy, zatraciły lub nigdy nie 
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nabyły nawyków koniecznych do funkcjonowania w świecie zawodowym, takich jak 

punktualność, szacunek do pracy czy troska o higienę osobistą. Specyficzną kategorią 

beneficjentów PES są osoby niepełnosprawne, które z jednej strony są bardzo ograniczane 

przez swoje możliwości fizyczne, a z drugiej przez otoczenie, które często autorytarnie chce 

kierować ich życiem. 

 

5.3. Ocena szans na rozwój społeczno-zawodowy beneficjentów 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym 
 

Jak wykazano w podrozdziale 5.1 niniejszego raportu, korzystanie z różnych form wsparcia 

oferowanych w ramach PES pozytywnie oddziałuje na beneficjentów. Efekty działań 

podmiotów ekonomii społecznej są szczególnie widoczne w przypadku życia społecznego 

uczestników. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o ich aktywizację 

zawodową – PES o charakterze integracyjnym osiągają niskie wartości wskaźników 

efektywności zatrudnieniowej. W przypadku ZAZ spełnienie aspiracji zawodowych 

beneficjentów często następuje poprzez pracę w samym zakładzie nawet, jeśli jest to praca 

poniżej ich kwalifikacji. W takich wypadkach najważniejsza dla uczestników jest sama 

aktywność i związane z nią poczucie bycia przydatnym. Podobnie traktują pracę świadczoną 

w ramach PES uczestnicy CIS i KIS, jednak nie mają oni gwarancji zatrudnienia, którą 

w zasadzie dają ZAZ (z wyjątkiem jednego zakładu, w którym stosowane są limity 

zatrudnienia i wynoszą one 5 lat).  

Istotnym ograniczeniem dla rozwoju zawodowego beneficjentów PES, które dysponują 

warsztatami wyposażonymi w park maszynowy, jest niedostosowanie kształtowanych u nich 

umiejętności zawodowych do zapotrzebowania rynku. 

 

Tym, co może ograniczać reintegrację społeczno-zawodową beneficjentów są różnego 

rodzaju bariery, mające zarówno charakter wewnętrzny jak i zewnętrzny. Do najważniejszych 

przeszkód związanych z postawami i cechami osobowości beneficjentów zaliczyć można: 

 niską samoocenę i brak pewności siebie; 

 lęk przed zmianą; 

 ograniczenia beneficjentów związane z ich niepełnosprawnością, uzależnieniami itp.; 

 uzależnienie od pomocy instytucjonalnej; 

 nadmierne przywiązanie do PES. 

Do najważniejszych barier zewnętrznych zaliczyć można: 

 trudną sytuację na rynku pracy; 

 niechęć pracodawców do zatrudniania osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych;  
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 bariery systemowe dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych i ich przepływu 

pomiędzy poszczególnymi podmiotami rehabilitacji zawodowej (m.in. zbyt mała 

liczba ZAZ w stosunku do WTZ); 

 nieprzychylną postawę rodzin niektórych osób niepełnosprawnych wobec ich 

znaczącego usamodzielniania się. 

Wśród czynników, które mogą wpływać pozytywnie i motywująco na rozwój beneficjentów 

PES wyróżnić można: 

 dostrzeganie przez nich wzorców i stylów życia osób sprawnych;  

 posiadanie perspektywy prowadzenia uporządkowanego życia, którego elementem 

będzie stabilna praca zawodowa; 

 wewnętrzną konkurencję w grupie osób niepełnosprawnych w WTZ/ZAZ; 

 niską wartość świadczenia integracyjnego; 

 pozytywne informacje zwrotne od otoczenia (np. klientów) dotyczące wykonywanej 

przez uczestników pracy.  

 

5.4. Identyfikacja mocnych i słabych stron podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze integracyjnym w kontekście rozwoju 

beneficjentów 
 

Na poniższym schemacie zaprezentowano najważniejsze mocne i słabe strony podmiotów 

ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym w kontekście rozwoju beneficjentów 
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Schemat 6. Mocne i słabe strony PES o charakterze integracyjnym w województwie 

śląskim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IDI oraz FGI. 
 

5.5. Weryfikacja najbardziej skutecznych form i narzędzi wsparcia 

beneficjentów podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym 
 

Podmioty ekonomii społecznej oferują uczestnikom szeroki wybór form i narzędzi wsparcia 

zarówno w ramach reintegracji społecznej, jak i zawodowej, które uzależnione są od typu 

PES. Przeprowadzone badanie nie pozwoliło na zidentyfikowanie formy/form wsparcia, które 

byłyby znacznie bardziej niż inne skuteczne w aktywizowaniu społecznym oraz zawodowym 

beneficjentów. Wydaje się, że dla osiągnięcia efektów w obu tych obszarach konieczne jest 

wykorzystanie szeregu narzędzi takich jak szkolenia podnoszące kwalifikację, zajęcia 

z psychologiem, zajęcia grupowe czy też warsztaty zawodowe. 

W KIS oraz WTZ zdecydowanie silniejszy nacisk kładziony jest na aktywizację społeczną, 

natomiast w CIS i ZAZ aktywizacja zawodowa jest co najmniej tak samo istotna, jak 

aktywizacja społeczna. W przypadku PES dedykowanym osobom niepełnosprawnym 

(WTZ i ZAZ) dużą wagę przywiązuje się także do rehabilitacji zdrowotnej (w KIS i CIS ten 

aspekt traktowany jest marginalnie). 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na wyróżnienie form wsparcia, które oferowane są we 

wszystkich typach PES o charakterze integracyjnym. Należą do nich: warsztaty/zajęcia 

Mocne strony PES 

•wysoka skuteczność w zakresie integracji 
społecznej; 

•wysoka skuteczność w zakresie rehabilitacji 
zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami 
(WTZ, ZAZ); 

• realizowane działania o charakterze 
rynkowym, które pozytywnie wpływają na 
integrację beneficjentów i pozwalają na 
zdobycie części środków finansowych na 
działalność PES; 

•dobra współpraca z otoczeniem 
instytucjonalnym (szczególnie instytucjami 
pomocy społecznej i rynku pracy). 

Słabe strony PES 

•niska efektywność zatrudnieniowa (rozumiana 
jako podejmowanie przez absolwentów PES 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy); 

•problemy we współpracy z pracodawcami; 

•nadmierne przywiązywanie się beneficjentów 
do PES traktowanych jako miejsca "docelowe", 
co obniża motywację do aktywności poza PES; 

•niska "drożność" ścieżki aktywizacji osób 
niepełnosprawnych w WTZ i ZAZ; 

•brak profesjonalnego monitoringu losów 
absolwentów; 

•brak wsparcia ze strony cześci rodzin osób 
niepełnosprawnych w obszarze ich 
usamodzielniania społecznego i ekonomicznego 
(ZAZ, WTZ); 

•zbyt długi czas pobytu beneficjentów w ZAZ 
(ponad okres potrzebny do  podniesienia 
kwalifikacji i aktywizacji zawodowej), 
powodujący długi czas oczekiwania kolejnych 
beneficjentów i nierówny dostęp do instytucji; 
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grupowe o różnej tematyce oraz grupowe wyjścia beneficjentów poza PES (wycieczki, 

wyjścia do instytucji kultury etc.). Specyficzną dla WTZ formą aktywizacji społecznej jest 

tzw. trening ekonomiczny. 

W zakresie aktywizacji zawodowej najszerszy zakres form wsparcia oferowany jest w CIS 

(doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia, staże, zatrudnienie wspierane), 

natomiast najuboższy w WTZ (pracownie zawodowe). W przypadku ZAZ można mówić 

o prowadzeniu integracji zawodowej poprzez świadczenie pracy przez beneficjentów, za którą 

otrzymują oni wynagrodzenie. W KIS zakres wykorzystywanych form aktywizacji 

zawodowej jest silnie uzależniony od dostępnych środków i źródeł finansowania działalności 

podmiotów. 

Podstawowym narzędziem służącym podnoszeniu skuteczności wsparcia w PES jest jego 

indywidualizacja oraz kompleksowość. We wszystkich typach podmiotów ekonomii 

społecznej podstawowym sposobem dostosowywania udzielanego wsparcia do potrzeb 

beneficjentów są indywidualne programy – zatrudnienia socjalnego (CIS), rehabilitacji (WTZ, 

ZAZ) oraz kontrakty socjalne (KIS).  

Badania wykazały, iż podmioty ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym osiągają 

raczej niewielkie efekty w zakresie reintegracji zawodowej swoich beneficjentów. Wyjątek 

stanowiło jedno z centrów integracji społecznej, które osiąga relatywnie wysokie wartości 

wskaźnika efektywności zatrudnieniowej – 40%. Wydaje się, że czynnikiem, który ma wpływ 

na tak dobre rezultaty jest ścisła współpraca z pracodawcami, w tym w szczególności 

promocja wśród nich możliwości zastosowania takich form zatrudnienia absolwentów CIS jak 

zatrudnienie wspierane czy roboty publiczne u pracodawców z sektora budżetowego.  

Na podstawie analizy wyników badania można stwierdzić, iż pozytywny wpływ na 

skuteczność w zakresie aktywizacji zawodowej beneficjentów może mieć uświadomienie im, 

iż uczestnictwo w PES jest wyłącznie etapem przejściowym, w którym mają oni szanse 

podnieść swoje kwalifikacje i usamodzielnić się. Zasadne wydaje się także wprowadzenie 

regulacji prawnych określających górną granicę długości pobytu w PES, zwłaszcza 

w przypadku zakładów aktywności zawodowej. 
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6. Rekomendacje 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji podmiotów ekonomii społecznej 

o charakterze integracyjnym działających w województwie śląskim oraz ich beneficjentów 

zaleca się podjęcie następujących działań: 

1) Wspieranie przedsiębiorców chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne. 
 

2) Nawiązywanie przez PES szerokiej współpracy z przedsiębiorcami, którzy będą 

potencjalnymi pracodawcami dla uczestników podmiotów. 
 
 

3) Rozwój zatrudnienia wspieranego u pracodawców. 
 
 

4) Zwiększenie puli godzin prac społecznie-użytecznych, w których mogą brać udział 

beneficjenci PES. 
 

 

5) Wzmocnienie sieci instytucji trzeciego sektora nakierowanych wyłącznie na integrację 

społeczną osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie czasu wolnego. 
 

 
 

6) Organizowanie kampanii społecznych mających na celu zwalczanie stereotypów 

dotyczących osób niepełnosprawnych oraz promujących ich zatrudnienie. 
 

7) Obligatoryjne monitorowanie losów absolwentów PES o charakterze integracyjnym 

oraz wskaźników efektywności zatrudnieniowej. 
 

 

8) Objęcie wsparciem oferowanym w PES, zwłaszcza tych dedykowanym osobom 

niepełnosprawnym tj. WTZ i ZAZ, także rodzin beneficjentów (np. w formie szkoleń). 
 

9) Niwelowanie dysproporcji pomiędzy liczbą WTZ i ZAZ działających 

w województwie śląskim. 
 

 

10)  Lepsze dopasowanie  kompetencji zawodowych kształtowanych u beneficjentów 

w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym do zapotrzebowania 

rynku pracy. 
 

11)  Określanie górnej granicy długości pobytu uczestników w PES po to, by udrożnić 

system wsparcia (długi okres oczekiwania na miejsce w ZAZ) i uniknąć zjawiska 

przywiązywania się beneficjentów do podmiotu. 
 

 

12)  Opracowanie dwóch różnych ścieżek aktywizacji osób niepełnosprawnych 

w zależności od ich możliwości zdrowotnych dotyczących podjęcia pracy, a co za tym 

idzie przeformułowanie celów i funkcjonowania instytucji, które świadczą usługi na 

ich rzecz. 
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7. Aneks 
 

7.1. Scenariusz wywiadu IDI i FGI z kadrą zarządzającą PES 

o charakterze integracyjnym 
 

1) Kim są beneficjenci Państwa CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ? Do jakich grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym należą? Co ich charakteryzuje? 

2) Jakie są dominujące cechy beneficjenta, czy można wyróżnić rys wspólny łączący 

beneficjentów? 

3) Jakie specyficzne zachowania, nawyki, przejawiają osoby pracujące/ uczestniczące  

w CIS/KIS/ZAZ/WTZ? 

4) Czy beneficjenci wymagają specyficznego podejścia/traktowania ze strony kadry 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym? Jakiego rodzaju?  

5) Jakie są motywacje Państwa beneficjentów i co skłania ich do uczestnictwa w CIS/ KIS/ 

ZAZ/ WTZ?  

6) Jakie są oczekiwania beneficjentów wobec Państwa CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ?  Na co liczą 

przystępując do podmiotu ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym? 

7) W jaki sposób beneficjenci postrzegają Państwa CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ? Czy beneficjenci 

traktują go jako „przedłużenie pomocy społecznej”? Czy zdarza się, iż w stosunku do 

Państwa wykazują postawę roszczeniową?  

8) Czy beneficjenci postrzegają Państwa CIS/KIS/ZAZ/WTZ jako miejsce dające im jedyną 

możliwość podejmowania aktywności społecznej? Czy Państwo obserwują zjawisko 

nadmiernego „przywiązywania” się beneficjenta do CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ kosztem 

wyjścia na otwarty rynek pracy? 

9) Czy Państwu zdarza się podejmować decyzję o odmowie przyjęcia beneficjenta? W jakich 

okolicznościach i z jakich przyczyn? 

10)  Z jakich etapów składa się proces reintegracji społeczno-zawodowej w Państwa CIS/ 

KIS/ ZAZ/ WTZ? Po jakim czasie przebywania beneficjentów w CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ 

można zaobserwować postępy w zakresie nabywania kompetencji społeczno-

zawodowych? 

11) Jakie formy wsparcia oferujecie Państwo w ramach reintegracji społeczno-zawodowej 

w Państwa instytucji? Jaki jest schemat standardowych działań kierowanych do 

uczestnika od momentu przyjścia do wyjścia? 

12) W jakim stopniu współpracują Państwo w realizacji programu działań Państwa podmiotu 

z innymi instytucjami (inne podmioty reintegracyjne, instytucje rynku pracy, pomocy 

społecznej, pracodawcy i in.)? 
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13) Czy zdarzają się Państwu problemy związane z komunikacją z beneficjentami? Jeśli tak, 

to jakiego typu? W jaki sposób staracie się Państwo je rozwiązywać?  

14) Jaki sposób pracy z beneficjentem CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ jest najbardziej skuteczny 

(pozwala osiągać zamierzone cele)? (dopytać w jaki sposób definiowane są przez 

respondentów cele, szczególnie w przypadku działań w zakresie integracji społecznej – 

jakie efekty w zakresie integracji społecznej mają przynieść działania podejmowane przez 

Państwa instytucję?) 

15) Czy beneficjenci uczestniczą w procesie reintegracji aktywnie, czy podejmują inicjatywę, 

lub też raczej są bierni? Ile od nich zależy? 

16)  W jakim stopniu beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

integracyjnym usamodzielniają się? W jaki sposób? W jakich obszarach (ekonomiczny, 

społeczny)? 

17) Jaki jest średni czas uczestnictwa/ zatrudnienia w Państwa podmiocie? (WTZ/ZAZ)  

Jaki % osób wychodzi z Państwa podmiotu w celu podjęcia aktywności zawodowej? 

(WTZ/ZAZ)  

Jaki % osób znajduje zatrudnienie po zakończeniu realizacji indywidualnego programu 

zatrudnienia socjalnego? (CIS) 

Jaki % osób znajduje zatrudnienie po zakończeniu kontraktu socjalnego? (KIS)  

18) Czy prowadzą Państwo monitoring losów swoich absolwentów? Jeśli tak, to w jaki sposób 

przebiega monitoring? Jeżeli nie, to dlaczego? 

19) Co stanowi dla beneficjentów Państwa CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ największą motywację, 

bodziec, zachętę do tego, by się usamodzielnić? 

20)  Co stanowi największą przeszkodę w drodze do usamodzielnienia się beneficjenta? 

21)  Czy beneficjenci są włączani w proces decyzyjny organizacji? Czy aktywnie 

współtworzą organizację? Czy mają wpływ na funkcjonowanie/ kształt podmiotu? Czy są 

tym zainteresowani? Czy w Państwa instytucji możliwe jest wprowadzenie zarządzania 

partycypacyjnego? 

22) W jakim stopniu praca beneficjentów Państwa CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ służy uzyskaniu 

określonych dóbr (towarów) czy wygenerowaniu konkretnych usług? Czy możliwość 

produkcji lub sprzedawania produktów/usług rodzi u Państwa beneficjentów poczucie 

zadowolenia i satysfakcji? 

23)  Jakie formy reintegracji społeczno-zawodowej są najchętniej podejmowane przez 

beneficjentów? 

24)  Która z reintegracji: społeczna czy zawodowa jest trudniejsza do przeprowadzenia  

u beneficjenta? Czy reintegracja zawodowa (mająca na celu przywrócenie beneficjenta  

na rynek pracy) jest trudniejsza od reintegracji społecznej uczestnika podmiotu ekonomii 

społecznej o charakterze integracyjnym? Dlaczego? 
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25) Czy widzicie Państwo różnice w zakresie motywacji oraz przebiegu procesu reintegracji/ 

aktywizacji społeczno-zawodowej: między beneficjentami - kobietami i mężczyznami 

między beneficjentami młodszymi (18-30 lat), w średnim wieku (31-49 lat) i starszymi 

(50+)? 

 

7.2. Scenariusz IDI z beneficjentami PES o charakterze integracyjnym 
 

1) Jak długo pracuje/ uczestniczy Pani/Pan w CIS/KIS/ZAZ/WTZ? 

2) W jaki sposób Pani/Pan trafił/a do CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ? Czy była to osobista decyzja? 

Czy ktoś Panią/ Pana zachęcał, przekonywał?  

3) Co Panią/ Pana skłoniło, aby zostać uczestnikiem CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ? Jaka była Pani/ 

Pana motywacja?  

4) Czy praca/zajęcie, którą Pani/Pan wykonuje jest satysfakcjonująca? Czy jest zgodna 

z Pani/ Pana zainteresowaniami, preferencjami? 

5) Jeśli posiada Pani/i doświadczenie zawodowe, czy zajęcie wykonywane 

w CIS/KIS/ZAZ/WTZ jest zbieżne z tym, które wykonywał/a w przeszłości? Czy jest to 

całkiem nowe zajęcie? 

6) Czy wyobraża sobie Pani/Pan podjęcie podobnej działalności po zakończeniu współpracy 

z podmiotem? Czy odczuwa Pani/Pan obawy przed wyjściem na otwarty rynek pracy? 

Czy czuje się gotowa/y i na siłach, by podjąć zatrudnienie poza podmiotem? 

7) Jaki stosunek do Pani/Pana uczestnictwa w podmiocie ma rodzina, bliscy? Czy wspiera 

Panią/ Pana w działaniach i aktywności podejmowanych w podmiocie? 

8) Jakie były Pani/ Pana oczekiwania względem CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ? Czy spełniły się? 

9) Czy Pani/Pan jest zadowolona/y z podjęcia pracy/ aktywności w CIS/ KIS/ ZAZ/ WTZ? 

10) Jakie dostrzega Pani/Pan plusy, korzyści w związku z pracą/ aktywnością w CIS/ KIS/ 

ZAZ/ WTZ? 

11) Jakie dostrzega Pani/ Pan minusy, niedogodności związane z pracą/ aktywnością w CIS/ 

KIS/ ZAZ/ WTZ?  

12) Jeśli mogłaby Pani/ mógłby Pan dokonać ponownego wyboru, czy zdecydowała by się 

Pani/ zdecydowałby się Pan na pracę/ uczestnictwo w CIS/KIS/ZAZ/WTZ? Dlaczego? 

13) Czy polecałaby Pani/ polecałby Pan znajomym pracę/ uczestnictwo 

w CIS/KIS/ZAZ/WTZ? 

14) Co daje Pani/Panu aktywność/ praca w CIS/KIS/ZAZ/WTZ? Co dzięki niej zyskała Pani/ 

zyskał Pan (w sferze prywatnej, zawodowej, społecznej- np. wzmocnienie własnej 

wartości, zwiększenie samooceny, umiejętności)? 
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15) Czy w ostatnim czasie uległa zmianie Pani/Pana sytuacja społeczno-zawodowa? W jaki 

sposób? Czy wpływ na tę zmianę ma aktywność/ praca w CIS/KIS/ZAZ/WTZ? 

16) Czy korzysta Pani/Pan z zasiłków pomocy społecznej? 

17) Czy jest Pani/Pan zarejestrowana/y w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy? 

18) Czy może Pani/Pan sygnalizować swoje oczekiwania, uwagi, sugestie w stosunku do 

przebiegu uczestnictwa/pracy/rehabilitacji w CIS/KIS/ZAZ/WTZ? 

19) Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y korzystaniem z poradnictwa psychologicznego, 

doradztwa zawodowego, lub z innych podobnych form wsparcia? Czy 

CIS/KIS/ZAZ/WTZ oferuje tego typu możliwości? Czy bierze Pani/Pan udział w takich 

formach wsparcia? 

 


