
Biuro Doradztwo i Kariery z Olsztyna wzięło udział w Konferencji i panelu dyskusyjnym 

poświęconemu określeniu czy system edukacji  umożliwia aktywizację społeczno-

zawodową osób niepełnosprawnych.  

 

 

Specjaliści biura Doradztwa i Kariery z Olsztyna 18 października 2011 r. uczestniczyli w 

konferencji poświęconej systemowi  edukacji w województwie warmińsko-mazurskim i 

określeniu czy umożliwia on skuteczną aktywizację społeczno-zawodową osób 

niepełnosprawnych. Organizatorem Konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.  W konferencji wzięło udział około 100 

osób, byli to między innymi przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, systemu 

szkolnictwa skierowanego na kształcenie osób z niepełnosprawnościami, organizacji 

pozarządowych, a także samych osób niepełnosprawnych.  

Spotkanie było podzielone na dwa następujące panele dyskusyjne:  

- Jak  system kształcenia osób niepełnosprawnych w naszym województwie wpływa na ich 

sytuację zawodową? 

- Jak działa wsparcie dla osób  niepełnosprawnych na etapie  rozpoczęcia lub wznowienia 

kariery zawodowej? – formy wsparcia 

 
W pierwszej części dyskusji, brały między innymi udział osoby z niepełnosprawnościami , 

które opisały swoją ścieżkę edukacyjną począwszy od szkoły zawodowej.  Osoba 

niepełnosprawna z panelu stwierdziła, iż indywidualne nauczanie nie zaspakaja potrzeb 

edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych, takich jak: obsługa komputera, nauka 

języka obcego oraz sprawia, iż osoba niepełnosprawna zostaje odizolowana od grupy 

rówieśniczej. Inne osoby niepełnosprawne wymieniły takie bariery w edukacji jak: 

niedostosowanie infrastruktury, godzin zajęć i przygotowania metodycznego kadry 

pedagogicznej do pracy z osobą niepełnosprawną. W zależności od rodzaju 

niepełnosprawności na każdym etapie edukacji pojawiają się trudności, które bez sprawnego 

działania rodziców dzieci niepełnosprawnych zaangażowanych bezpośrednio w 

zapewnienie ogólnodostępnej nauki. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym wyrazili potrzebę zapewnienia w placówkach oświatowych asystentów 

ON, nauczycieli wspierających oraz uświadomienia dyrektorom konieczności 

wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na dostosowanie programów 

edukacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 



Podczas drugiego panelu dyskusyjnego paneliści wyjaśnili  jakiego rodzaju wsparcia 

oferowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Między innymi podczas tego panelu, 

Agnieszka Nowicka – doradca zawodowy w projekcie DiK przedstawiła główne założenia 

wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Podkreśliła fakt, iż skierowany jest do osób z 

terenu całego województwa, i do osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. 

Przedstawiła też poziom realizacji projektu od 2009 roku i podała konkretne przykłady 

pozytywnej aktywizacji osób, które pomimo trudności weszły na otwarty rynek pracy.  

Podczas dyskusji otwartej zaproszeni goście na sali zabrali głos w takich tametach 

jak: potrzeba wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i 

przekwalifikowania zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz możliwościami osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności. Zauważono, iż istnieje duża potrzeba wprowadzania 

poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych na każdym szczeblu edukacji, gdyż 

precyzyjne diagnozowanie predyspozycji zawodowych, zasobów ON może przyczynić się 

do bardziej skutecznego utrwalenia na rynku pracy niż koncentrowanie się jedynie na 

problemach i deficytach osób chorych. Niezbędne wydaje się podnoszenie świadomości, 

wiedzy i umiejętności pracy na zasobach człowieka w celu unikania segregowania ludzi wg 

deficytów, problemów. „Każdy niepełnosprawny może być pełnosprawnym uczniem i 

pracownikiem w świadomości społeczeństwa”. 

 

Wnioski opracowane przez organizatorów konferencji:  

Podsumowane wnioski z w/w  Debaty: 
• Potrzeba zwiększenia dostępności do placówek edukacyjnych ogólnodostępnych na 

poziomie podstawowym (przedszkole, szkoła podstawowa) dla dzieci z różnymi 
niepełnosprawnościami. 

• Infrastruktura placówek edukacyjnych nie jest dostosowana w pełni do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

• Zgodnie z prawem każda szkoła powinna być przygotowana do pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym (pod względem infrastrukturalnym, kadrowym, merytorycznym 
– indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne) 

• Niedostateczne przygotowanie kadry pedagogicznej z placówek ogólnodostępnych 
do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną  

• Brak zapewnienia nauczycieli wspierających oraz asystentów osób 
niepełnosprawnych na każdym poziomie edukacji. 

• Główną barierą, zwłaszcza na terenach wiejskich, jest niedobór środków finansowych 
na szkolnictwo dostosowane do potrzeb. 

• Powinno być więcej łatwo dostępnej informacji, instytucji i osób wspomagających 
proces edukacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

• Zbyt mało punktów informacyjnych oraz doradztwa zawodowego w placówkach 
edukacyjnych na różnych szczeblach nauczania (głównie średniego i wyższego), 
skierowanego stricte do młodzieży niepełnosprawnej. 



• System edukacyjny wciąż zbyt mocno koncentruje się na kompensowaniu deficytów 
osób niepełnosprawnych, a zbyt mało na rozwijaniu ich zasobów i predyspozycji. 

• Dostosowanie metod i narzędzi edukacji do potrzeb wynikających z rodzaju 
niepełnosprawności. 

• Po zakończeniu procesu edukacji zawodowej jest mało propozycji wsparcia 
służącego trwałej aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, np. staże, 
praktyki, trener pracy jako wspomaganie procesu adaptacji w środowisku 
zawodowym. 

• Zbyt mało punktów informacyjnych oraz doradztwa zawodowego w placówkach 
edukacyjnych na różnych szczeblach nauczania (głównie średniego i wyższego), 
skierowanego stricte do młodzieży niepełnosprawnej. 

• System edukacyjny wciąż zbyt mocno koncentruje się na kompensowaniu deficytów 
osób niepełnosprawnych, a zbyt mało na rozwijaniu ich zasobów i predyspozycji. 

• Dostosowanie metod i narzędzi edukacji do potrzeb wynikających z rodzaju 
niepełnosprawności. 

• Po zakończeniu procesu edukacji zawodowej jest mało propozycji wsparcia 
służącego trwałej aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, np. staże, 
praktyki, trener pracy jako wspomaganie procesu adaptacji w środowisku 
zawodowym. 

• Należy inwestować w kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności „miękkie” osób 
niepełnosprawnych (kształcenie ustawiczne), ażeby mogły skutecznie 
przystosowywać się do potrzeb „otwartego” rynku pracy. Działania takie przynoszą 
zwykle lepsze efekty niż inwestowanie w miejsca pracy, ponieważ poziom 
wykształcenia i mobilności osób niepełnosprawnych jest niższy niż osób 
pełnosprawnych. 

• Nie należy zapominać o budowaniu świadomości potrzeb i możliwości edukacyjnych 
wśród rodziców i najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, ażeby mogły 
zapewniać faktyczne wsparcie dla tych osób (pedagogizacja społeczeństwa). 

• Należy inwestować w kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności „miękkie” osób 
niepełnosprawnych (kształcenie ustawiczne), ażeby mogły skutecznie 
przystosowywać się do potrzeb „otwartego” rynku pracy. Działania takie przynoszą 
zwykle lepsze efekty niż inwestowanie w miejsca pracy, ponieważ poziom 
wykształcenia i mobilności osób niepełnosprawnych jest niższy niż osób 
pełnosprawnych. 

• Nie należy zapominać o budowaniu świadomości potrzeb i możliwości edukacyjnych 
wśród rodziców i najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, ażeby mogły 
zapewniać faktyczne wsparcie dla tych osób (pedagogizacja społeczeństwa). 
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