Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ (VI 2012 r. – II 2015 r.)

Projekt stanowi odpowiedź na szeroko dyskutowany problem roli i przyszłości Warsztatów Terapii
Zajęciowej. WTZ jest niezbędnym ogniwem w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. Zdaniem realizatorów
projektu należy jednak przedefiniować jego rolę w całym systemie, jako że w chwili obecnej mamy
do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony wymaga się od Warsztatów sukcesów w obszarze
aktywizacji zawodowej uczestników, z drugiej strony nie daje się im niezbędnych narzędzi
prawnych, organizacyjnych, finansowych.

W ramach projektu Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wraz z partnerami,
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Konimpex Sp. z o.o., podjęło się
wypracowania i wdrożenia trwałej struktury uzupełniającej i modyfikującej obecny system
wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Autorzy projektu są przekonani, że doskonałym
uzupełnieniem funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowych mogą być powstające przy WTZ
spółdzielnie socjalne, tworzone jako miejsce praktyk, staży i pracy dla uczestników WTZ. Dlatego w
oparciu o dobre praktyki krajów Unii Europejskiej i własne doświadczenie podjęli się opracowania
strategii regulującej współpracę obu podmiotów. W ramach projektu powstało 7 spółdzielni
socjalnych na terenie Wielkopolski, które zatrudniają obecnie 26 osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Dodatkowo, w ramach trójsektorowej współpracy pomiędzy samorządem, biznesem
i organizacjami pozarządowymi realizatorzy stworzyli silne partnerstwa lokalne wspierające
powstałe przy WTZ spółdzielnie socjalne.

Rezultatem projektu jest podręcznik, który zawiera szczegółowe informację jak stworzyć krok po
kroku spółdzielnię socjalną przy Warsztacie Terapii Zajęciowej. Podręcznik jest kompleksowym
narzędziem zawierającym zestaw informacji skierowanych do Ośrodków Wsparcia Ekonomii

Społecznej, mających na celu m.in. przygotowanie grupy inicjatywnej, otoczenia WTZ,
potencjalnych partnerów do utworzenia i skutecznego funkcjonowania spółdzielni socjalnej przy
WTZ. Struktura Podręcznika umożliwia korzystanie z poszczególnych części w sposób pozwalający
na kompilację zindywidualizowanej ścieżki wsparcia dla środowiska zainteresowanego wdrażaniem
innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Jest to jednocześnie
wyczerpujący, kompletny zbiór narzędzi do wdrażania modelu, stanowiący kompendium wiedzy na
temat zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych przy WTZ. Intencją Podręcznika jest
prezentacja poszczególnych narzędzi w sposób czytelny i uporządkowany. Taki układ zapewnił
pewnego rodzaju kategoryzację i standaryzację proponowanych narzędzi wsparcia grupy
inicjatywnej SpS przy WTZ.
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i użytkownikom podczas m.in. konferencji, seminariów, spotkań, prezentacji, będzie także
możliwość wydrukowania podręcznika za pośrednictwem strony internetowej Projektu:
www.wtz.spoldzielnie.org
www.rops.poznan.pl.
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odpowiedzialnych za kreowanie polityk społecznych, instytucji pomocy i integracji społecznej,
organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz NGO zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.
Rezultat projektu będzie upowszechnione w całej Polsce. Podjęte zostaną także działania mające
na celu włączenie go w główny nurt polityki społecznej.
W ramach projektu zostały również wypracowane rekomendacje prawne, które pozwolą na
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intelektualnie. Rekomendacje dotyczą m.in.:
- umożliwienia uczestnikowi WTZ skorzystania z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) w tym stażu (aktualnie pod warunkiem
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna),

- zwrócenia szczególnej uwagi zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności na trafność
rozstrzygnięć orzeczniczych przy wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności na wskazania osób
kierowanych do warsztatów terapii zajęciowej oraz do ośrodków wsparcia,
- rozszerzenia możliwości częściowego obniżenia obowiązkowych wpłat na PFRON w przypadku
nabywania towarów lub usług (z wyłączeniem handlu) od kilku przedsiębiorców, którzy łącznie
zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar pracy w celu stworzenia
nowych obszarów do współpracy między spółdzielniami socjalnymi a przedsiębiorcami
prywatnymi.
- wprowadzenia w treści art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 4 pkt. 1 ppkt b) ustawy Prawo zamówień
publicznych ograniczenia do osób niepełnosprawnych zaliczonych do grupy osób o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jako rzeczywiste uprzywilejowanie
podmiotów zatrudniających osoby mające największe trudności w znalezieniu miejsca pracy.
- wprowadzania do systemu prawnego określającego sposób funkcjonowania spółdzielni
socjalnych, zwłaszcza w kontekście dopuszczalności ich tworzenia przez podmioty nie będące
osobami fizycznymi, zmiany, która winna zmierzać do umożliwienia działalności w zakresie
społecznej i zawodowej reintegracji ukierunkowanej nie tylko na członków (spółdzielców), ale
również pracowników spółdzielni.
Projekt „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” jest realizowany przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu oraz Konimpex Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I.
Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Cel główny projektu: Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ
poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych w Wielkopolsce w okresie VI 2012-II
2015.

