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Wstęp

DO KOGO SKIEROWANA JEST PUBLIKACJA?

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodzice, opiekunowie i wycho-
wawcy, Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” oddaje w Państwa ręce krótką pu-
blikację, poświęconą ścieżkom rozwoju osób z niepełnosprawnościami (OzN) 
kończących edukację szkolną i wkraczających w dorosłe życie.

PO CO PUBLIKACJA?

Głównym celem, jest przekazanie Państwu informacji na temat placówek, 
instytucji i organizacji udzielających wsparcia dorosłym osobom z niepeł-
nosprawnościami (DOzN) w zakresie edukacji, aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej, organizacji czasu wolnego oraz opieki, działających na terenie Miasta  
Białystok.

Mamy nadzieję, że publikacja dostarczy Państwu wiedzy i rozwiązań praktycz-
nych na temat placówek, organizacji i możliwości działań DOzN. Taka wiedza 
może przyczynić się do bardziej świadomego zaplanowania przyszłości OzN 
oraz ułatwić realizację potrzeby jak najlepszego wykorzystania drzemiących 
w człowieku potencjałów i możliwości.

Publikacja stanowi wykaz instytucji i organizacji, działających na rzecz DOzN, 
w oparciu o:

 • ponad dziesięcioletnie doświadczenie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” 
w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej naszych uczestników/czek,

 • potrzeby i problemy zgłaszane przez same OzN oraz ich rodziny i otoczenie,
 • szereg konsultacji ze specjalistami z zakresu funkcjonowania OzN

Niniejsza publikacja składa się z pięciu rozdziałów poprzedzonych mapą/dia-
gramem obrazującym przykładową drogę na danym etapie edukacyjnym, 
którą może poruszać się osoba z niepełnosprawnością. Publikacja dostępna 
jest również na stronie internetowej www.mydlainnych.pl. Zapraszamy!
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Orzekanie o niepełnosprawności

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest wydawane na wniosek 
rodziców/opiekunów. Jest to dokument, który obowiązuje w systemie edu-
kacji, w placówce edukacyjnej: w przedszkolu, w szkole, w ośrodku szkolno-
-wychowawczym. 

Przepisy prawne zawierają ścisły wykaz niepełnosprawności, które uprawniają 
do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokument taki wydaje się osobom:

Wiek Orzekanie o niepełnosprawności

DO 16 lat 1. Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

2. Orzeczenie  
o niepełnosprawności

POWYŻEJ 16 lat 3. Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności

4. Orzekanie do celów
rentownych

Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku 

ul. Piotrkowska 2 
15-439 Białystok 
tel. 85 744 53 50 

www.poradnia.bialystok.pl 
ppp1@um.bialystok.pl

Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku 

ul. Mazowiecka 35 
15-301 Białystok 

tel. 85-742-34-34 
www.ppp2.eu 

sekretariat@ppp2.eu

 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • niewidomym,
 • słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
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Orzeczenia wydają rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wła-
ściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub adres przedszkola/szkoły, do 
których uczęszcza dziecko.

Dokładną informację o miejscu złożenia pisemnego wniosku rodzice mogą 
uzyskać w placówce szkolnej lub przedszkolnej dziecka oraz w poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie posiadanych dotychczas przez dziec-
ko orzeczeń, dokumentacji medycznej, aktualne zaświadczenie lekarza 
specjalisty o stanie zdrowia, opinię z przedszkola/szkoły. Jeżeli dziecko ma 
więcej niż jedną niepełnosprawność, należy dostarczyć zaświadczenia od kilku 
lekarzy specjalistów.

W wyznaczonym przez poradnię terminie rodzice zgłaszają się z dzieckiem. 
Pracownicy poradni przeprowadzają rozmowę z rodzicami/opiekunami, do-
konują też diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dziecka.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest wydawane przez zespół 
orzekający. Rodzic ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu, zgłaszać 
swoje uwagi.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera między innymi infor-
mację o niepełnosprawności dziecka, zalecenia i wskazówki dotyczące pracy 
z dzieckiem w przedszkolu/szkole, proponowane formy pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, rewalidacji, terapii, sposoby dostosowania form i metod 
kształcenia do potrzeb dziecka.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Dokumentem potwierdzającym posiadanie niepełnosprawności jest orzecze-
nie o niepełnosprawności wydawane do 16 roku życia w celu uzyskania:

zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zamieszkiwania w od-
dzielnym pokoju, urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze, korzysta-
nia z uprawnień na podstawie art. 8 ust.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 z póź. zm.), korzystania z innych 
ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli niniejsza publikacja trafiła w Państwa ręce, to prawdopodobnie 16 rok 
życia już minął i posiadają Państwo powyższy dokument. Zatem należy zainte-
resować się tymi, których zdobycie stanowić będzie najbliższe wyzwanie.
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Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Gdy dziecko osiąga 16 lat, powinno wspólnie z rodzicem zainteresować się do-
kumentem „decyzyjnym” w życiu dorosłym, jakim jest orzeczenie o niepełno-
sprawności wydawane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku 
ul. Waryńskiego 15-461 Białystok  

tel. 85 879 73 69 (sekretariat), 85 879 73 65, 85 879 73 64 (wnioski),
85 879 73 61 (odwołania)

fax 85 869 6206

Wniosek o uzyskanie w/w orzeczenia należy złożyć 30 dni przed ukończe-
niem 16 roku życia dziecka lub w przypadku utraty ważności wcześniejszego 
orzeczenia. Oprócz orzeczenia z ZUS tylko orzeczenie o niepełnosprawności jest 
dokumentem poświadczającym, iż niepełnosprawność w życiu dorosłym fak-
tycznie istnieje i uprawnia do ulg lub udziału w placówkach wsparcia.

W orzeczeniu zawarte są informacje o stopniu stwierdzonej niepełnosprawno-
ści (lekki, umiarkowany, znaczny), co pośrednio wskazuje z jakich form wspar-
cia będzie można skorzystać i w pełni określa status na rynku pracy.

Starając się o uzyskanie orzeczenia niezbędne jest wypełnienie wniosku, w któ-
rym należy zaznaczyć interesujące osobę niepełnosprawną - odpowiednie 
aspiracje, tj.

 • odpowiednie zatrudnienie,
 • szkolenia,
 • zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki po-

mocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej 

egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opie-
kuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez 
sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne 
placówki,

 • świadczenie pielęgnacyjne,
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 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • korzystanie z ulg i uprawnień ze względu na znaczne ograniczenia 

sprawności ruchowej - na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym,

 • uzyskania prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 
osób, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddziel-
nym pokoju),

 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Oddział w Białymstoku  

15-404 Białystok ul. Młynowa 29
tel. 85 748 69 00  

Centrum Obsługi Telefonicznej: 
22 560 16 00

Orzekanie do celów rentowych

Orzeczenie o niezdolności do pracy wydawane jest przez ZUS i służy tylko do 
ustalenia zasadności przyznania renty. Stąd takie orzekanie określane jest 
mianem orzecznictwa do celów rentowych. Orzecznictwo do celów poza ren-
towych opisane jest punkt wyżej. Wszelkie orzekanie odbywa się na wnio-
sek osoby zainteresowanej lub jego prawnego przedstawiciela.

Edukacja OzN

Niniejsza publikacja jest kierowana głównie do Osób z Niepełnosprawnością 
oraz ich rodziców/opiekunów będących na finiszu edukacji na poziomie pod-
stawowym. Stąd opis wcześniejszej edukacji został pominięty. Jednakże ko-
rzystając z okazji chcę przedstawić nasz stosunek do właśnie toczącego się 
procesu edukacji.

Oferta kształcenia specjalnego posiada niewątpliwie doskonałe zaplecza 
techniczne i z reguły jest skierowana zazwyczaj do osób najniżej funkcjonu-
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jących, mających trudności adaptacyjne. Jednak jest to tworzenie zamknię-
tego środowiska, ponieważ osoba z niepełnosprawnością nie ma kontak-
tu z nieorzeczonymi rówieśnikami. Zakreśla się koło, w którym pełnosprawni 
rówieśnicy nie nabędą, we wczesnych latach, umiejętności współpracy, nie 
doznają poczucia akceptacji dla różnic międzyludzkich. Przytoczona sytuacja 
będzie istniała dopóty, dopóki osoby z niepełnosprawnością będą oddzielną 
społecznością a nie pełnoprawnymi członkami lokalnej społeczności, dlatego 
im wcześniej dzieci będą stykać się z innością, tym później będą ją bardziej 
akceptować – podstawa integracji. Bardzo ważna jest tu rola rodziców dbają-
cych o prawidłowe relacje dziecka z otoczeniem, niezależnie od stopnia jego 
sprawności.

Kolejnym wyzwaniem integracji jest realizacja programu w klasie, gdzie czas 
przyswajania wiedzy i umiejętności jest bardzo zróżnicowany. Każda szkoła, 
w której funkcjonuje dziecko z orzeczeniem ma obowiązek opracować Indywi-
dualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny (IPET). Jest to dokument zawie-
rający zalecenia do pracy z młodzieżą podczas zajęć lekcyjnych i wskazania 
do dodatkowych typów zajęć potrzebnych młodzieży (takie plany pracy tera-
peutyczno-edukacyjnej z uczniem na terenie szkoły, uwzględniające zalecenia 
z orzeczenia plus wiedzę nauczycieli o danej niepełnosprawności, obserwacje 
funkcjonowania danego ucznia w środowisku szkolnym oraz sugestie rodzi-
ców).

Większość z Państwa zapewne ten wybór ma już za sobą. Natomiast jakiego 
wyboru dokonać w przypadku szkoły ponadpodstawowej? Wiele osób z nie-
pełnosprawnością ma trudność w zaplanowaniu swojej przyszłości. Wydaje się 
być ona odległa, zbyt abstrakcyjna. Dlatego niezbędne jest tu wsparcie osób 
bliskich, aby podjąć rozmowę o tym, co osoba chciałaby robić w przyszłości. 
Może warto, aby OzN wybrała się z kimś bliskim na wizytę do zakładów pracy? 
Placówek? Szkół? Właśnie po to jest owa publikacja! Zapoznajcie się Państwo 
z możliwościami w naszym mieście i zdecydujcie, mając możliwość świado-
mego wyboru!
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Pracując z osobami z niepełnosprawnością oraz ich rodzinami, porusza-
jąc w rozmowach temat pracy, pojawia się podstawowa obawa: Czy osoba 
z niepełnosprawnością może pracować? Odpowiedź na to pytanie brzmi: sta-
nowczo TAK! Cały system wsparcia osoby z niepełnosprawnością jest skon-
struowany ideologicznie tak, aby osoba z niepełnosprawnością pracowała. 
Barierą w tym zakresie jest ograniczona ilość miejsc pracy oraz nasza ludzka 
mentalność. Co to znaczy, że system ideologicznie jest tak skonstruowany? 
Znaczy to, że Państwo Polskie stworzyło szereg przepisów służących 
zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością:
- pracodawca zatrudniający osoby z odpowiednią niepełnosprawnością może 
korzystać z systemu dofinansowań i refundacji. Im większy stopień niepełno-
sprawności, tym większe dofinansowanie pracodawcy.

Ale nagle pojawia się wśród rodziców pytanie: Ale co z rentą z ZUS-u, zasił-
kami z MOPR-u, i po co zapis w orzeczeniu typu „Żadna praca”? Odpowiedź 
na to pytanie znaleźć można w Konstytucji RP, gdzie widnieje zapis, iż nikt nam 
pracy nie może zabronić. Interesujący jest fakt, iż Bank Światowy, jak i poszcze-
gólne państwa prowadzą badania na temat rocznych strat w Produkcie Krajo-
wym Brutto (PKB) związanych z niepełnosprawnością. Zatem mówiąc wprost, 
wszystkim się opłaca, aby osoby z niepełnosprawnością pracowały. Państwu - 
bo ma mniejsze straty, osobie z niepełnosprawnością - bo czuje się potrzebna, 
samodzielna i produktywna.

Ale co z tą rentą? Zacznijmy od wyjaśnienia skąd się biorą renty. Renty po-
chodzą z pobieranych składek z wynagrodzeń osób pracujących. Potrąceń 
od wynagrodzeń jest wiele między innymi na renty, służbę zdrowia, emerytu-
rę, podatek z którego utrzymuje się wiele instytucji, w tym szkół. Stąd się bie-
rze określenie wynagrodzenia netto (to co przychodzi na konto), brutto (to co 
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mamy napisane w umowie, to co mamy w umowie jest większe niż przychodzi 
na konto) oraz tak zwany koszt pracodawcy czyli tyle, ile całkowicie kosztuje 
pracownik daną firmę.

Koszty
wynagrodzenia
pracownika

   składki pracownika

   do wypłaty

   składki pracodawcy

60%

24%16%

Na powyższym wykresie widzimy, że 40 % tego, co musi zapłacić pracodawca 
przekazujemy państwu na różnego rodzaju koszty, miedzy innymi renty. Zatem 
można by stwierdzić, że niepracujących utrzymują pracujący. Im tych drugich 
mniej, to mniej środków na niepracujących, a tym samym niższe i trudniejsze 
do uzyskania świadczenia.

Zgodnie z Ustawą o rencie socjalnej, osoba otrzymująca rentę może praco-
wać. Art.10 pkt.6 mówi o tym, iż prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli 
zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego 
przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym, kwota jaką np. 
od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. może „dorobić” osoba na 
rencie socjalnej to - 3853,20 zł. Jeżeli ktoś już zarabia tyle, co przeciętne 
wynagrodzenie brutto, to już dodatkowo renty nie potrzebuje, ponieważ jest 
w stanie samodzielnie się utrzymać. Nawet jeśli osoba zarobi 3 850 zł, to renta 
zostaje zawieszona - czasowo wstrzymana. Po ustaniu przyczyny zawieszenia 
jest znów wypłacana tej osobie. W przypadku renty chorobowej oraz rodzinnej, 
rencista może zarobić 130% wspomnianego wyżej przeciętnego wynagrodze-
nia.

Jak to jest z zasiłkami z MOPR-u? Świadczenia te możemy podzielić dwo-
jako, na: uzależnione i nieuzależnione od dochodu, tak więc każdy przypadek 
trzeba rozpatrywać indywidualnie. Aby wszystkie świadczenia dokładnie opi-
sać należałoby o tym napisać oddzielną publikację. Natomiast w celu wyja-
śnienia podamy przykład. Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodu 
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– osoba z niepełnosprawnością może pracować i otrzymuje 215,84 zł. Ale już 
rodzina osoby, która zamierza ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, musi 
być w trudnej sytuacji finansowej. Dochód rodziny osoby sprawującej opie-
kę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę, nie może 
przekraczać kwoty 764 zł miesięcznie (2021r).

Jak należy rozumieć określenie typu „żadna praca”? Ma ono źródło 
w art. 12. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych. Niezdolną do pracy, w rozumieniu ustawy jest 
osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej 
z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności 
do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, któ-
ra utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdol-
ną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy 
zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Jednak, nawet jeśli zostaniemy 
uznani za niezdolnych do pracy, to zgodnie z Konstytucją zabronić pracować 
nam nikt nie może i nie chce. ZUS często uważa za rehabilitację osoby, podej-
mowane próby jej zatrudnienia. Dla wielu orzeczników zachodzi tu konflikt mię-
dzy ustawą o emeryturach i rentach a ustawą o rehabilitacji, która wymusza 
na pracodawcach zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, poprzez płace-
nie kar dla PFRON za niezatrudnianie odpowiedniej ilości osób z orzeczeniem. 
Zatem osoba z niepełnosprawnością, która została orzeczona jako niezdolna 
do pracy (z wieloma czynnościami ma trudność), nie jest „zaradna”, dlate-
go PFRON dofinansowuje takiego pracownika w celu zrekompensowania strat 
wynikających z deficytów osoby z orzeczeniem. W konsekwencji pracodawca 
decyduje się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, która może pra-
cować na dostosowanym miejscu pracy. Renta, jeśli nie przekroczymy limi-
tów, nie będzie nam zawieszona, jednak pamiętajmy w przypadku orzeczeń na 
czas określony, aby przygotować na najbliższą komisję pełną dokumentację 
medyczną oraz inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i trudno-
ści w codziennym funkcjonowaniu.

Rynek Pracy

Białostocki rynek pracy, to obszar naszego miasta, a w nim firmy i instytu-
cje, zatrudniające osoby, które chcą pracować. Taki obszar, w którym dawać 
i otrzymywać pracę może każdy, nazywamy otwartym rynkiem pracy. Ist-
nieją również podmioty, które mają status zakładu pracy chronionej czy za-
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kładu aktywności zawodowej. Zatrudniają w większości osoby z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności, dzięki czemu otrzymują dofinasowanie do swo-
jej działalności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Obszar, gdzie praca jest kierowana głównie do osób z niepełnosprawno-
ścią nazywa się chronionym rynkiem pracy.
Podmiotami, jakie istnieją na chronionym rynku pracy są Zakłady Pracy Chro-
nionej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej.

Jednostkami, które za zadanie mają pomóc poruszać się osobie poszukującej 
pracy po rynku pracy są: Powiatowy Urząd Pracy oraz agencje zatrudnienia.

W Powiatowym Urzędzie Pracy osoba z niepełnosprawnością może zarejestro-
wać się jako osoba bezrobotna poszukująca pracy. Jeśli otrzymuje rentę z ZUS, 
to rejestruje się tylko jako osoba poszukująca pracy. W urzędzie doradca rów-
nież może skierować osobę na staż zawodowy, kurs czy też przedstawić ofertę 
pracy.

Agencje zatrudnienia, Trener pracy

Agencje zatrudnienia to jednostki świadczące pośrednictwo pracy na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, za granicą u pracodawców zagranicznych, doradz-
two personalne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy tymczasowej, 
wymagającej wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrud-
nienia. Jedną z agencji zatrudnienia na terenie naszego miasta prowadzi 
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, w strukturze której z powodzeniem od 5 lat 
prowadzimy program zatrudnienia wspomaganego powszechnie nazywa-
nym Trenerem Pracy. Działanie to skierowane jest do DOzN, którym samemu 
trudno odnaleźć się na otwartym rynku pracy.

W ramach programu zatrudnienia wspomaganego Trener Pracy wspiera w:
 • tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
 • wyborze ofert pracy, poszukiwaniu pracodawcy,

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 

tel. 85 747 38 57 
e-mail: bibi@praca.gov.pl, www.bialystok.praca.gov.pl
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 • organizacji praktyk w miejscu pracy,
 • stworzeniu profilu zawodowego i indywidualnego planu działania,
 • doborze odpowiedniego stanowiska pracy,
 • trener wpiera pracownika z niepełnosprawnością przed zatrudnieniem, 

w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: 
kandydat do pracy-trener-pracodawca),

 • pomaga w formalnościach związanych z zatrudnieniem,
 • realizuje szkolenie stanowiskowe,
 • monitoruje przebieg pracy w kontakcie z pracodawcą,
 • wspiera w kontaktach ze współpracownikami.

W 2021 roku w Białymstoku, przy wsparciu Trenerów Pracy Stowarzyszenia „MY 
DLA INNYCH” pracują 82 osoby z niepełnosprawnością, a kolejne 60 przygoto-
wuje się do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy.

Trenerzy Pracy Stowarzyszenia 
„MY DLA INNYCH” 

Białystok, ul. Świętojańska 18 lok. 3 
tel. 790 394 183

Trenerzy Pracy Fundacji Aktywizacja 
Białystok ul. Legionowa 28 lok. 601 

tel. 509 662 672

Zdarzają się osoby które mówią, iż nie czują się gotowe lub na tyle odważne, 
aby pracować w zwykłej firmie. Chcą pracować w miejscu, gdzie współpra-
cownicy borykają się z podobnymi trudnościami. Odpowiedzią na tą potrzebę 
są Zakłady Pracy Chronionej i Zakłady Aktywności Zawodowej.

Zakład Aktywności Zawodowej

W Zakładzie Pracy Chronionej przynajmniej 50 % załogi to osoby z niepełno-
sprawnościami. Jest to prywatna firma, której ewentualne zyski zasilają portfel 
właściciela.

Zakład Aktywności Zawodowej to firma, która w 70 % zatrudnia osoby z nie-
pełnosprawnością, głównie w stopniu znacznym (tylko 35% pracowników OzN 
może posiadać stopień umiarkowany, u których orzeczono autyzm, zaburzenia 
psychiczne, niepełnosprawność intelektualną). Ewentualny zysk z działalności 
musi być przeznaczony na dalszą rehabilitację pracowników OzN.
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Sklep Charytatywny „MY DLA INNYCH” 
Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34 

Czynny : pn.-pt. 9 -17 
tel. 790 426 439

ZAZ „MY DLA INNYCH” to miejsce pracy 31 OzN oraz nabywania doświadczeń 
zawodowych przez inne osoby z niepełnosprawnością. Prowadzimy pracownię 
recyklingu, fotograficzną, pralnię wodną oraz Sklep Charytatywny. Celem ich 
jest rehabilitacja zawodowa przy niewielkim wsparciu trenera pracy.

Sklep Charytatywny w założeniu ma utrzymywać się z darów przekazanych 
przez osoby lub firmy. Zysk ze sprzedaży przeznaczany jest na dalszą rehabi-
litację. Pojęcie sklepu charytatywnego jest szeroko znane w Europie. W samej 
Anglii takich sklepów jest ponad 300. W Polsce działa ich już kilkanaście.

Zakład Aktywności Zawodowej 
„MY DLA INNYCH” 

Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34 
Czynny : pn.-pt. 8 -17 

tel. 510 930 517

Zakład Aktywności Zawodowej  
„WYTWÓRNIA” prowadzone przez  

Towarzystwo Wspierania  
Inicjatyw Społecznych „Alpi” 

Białystok, ul. Octowa 2a 
tel. 502 343 228

W Białymstoku mamy dwa Zakłady Aktywności Zawodowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Jeżeli po ukończeniu szkoły osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności nie jest 
gotowa, aby wejść na rynek pracy to znaczy, że wymaga dalszej rehabilitacji 
społeczno-zawodowej. Czym ona jest wskazuje ustawa o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych roz-
poczynając od art. 7 ust. 1:

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczegól-
ności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szko-
leniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy 
aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funk-
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cjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Z kolei pojęcie rehabilitacji zawodowej i społecznej dokładnie określa art. 8  
i art. 9 wyżej wymienionej ustawy:

1. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej 
uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego 
przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia za-
wodowego i pośrednictwa pracy.

2. Do realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest:
I. dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez:

a. przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwia-
jących określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do 
wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej spraw-
ności,

b. ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień zaintere-
sowań;

II. prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdol-
ności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu  
i szkolenia;

III. przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia;
IV. dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie;
V. określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających 

wykonywanie pracy, a w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego.

Art. 9.

1. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnospraw-
nym uczestnictwa w życiu społecznym.

2. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
I. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej 

osoby niepełnosprawnej;
II. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
III. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do infor-
macji;

IV. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyja-
jących integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Jako miejsce realizacji tych celów ustawodawca wskazał warsztaty terapii za-
jęciowej.
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Warsztat to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzają-
ca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy moż-
liwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub 
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Na podstawie powyższego można określić, iż podstawowym celem warsz-
tatu jest doprowadzenie do zatrudnienia osoby z niepełnosprawno-
ścią. Aby do niego doprowadzić stosuje się techniki terapii zajęciowej, zmie-
rzające do rozwijania:

1. umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 
osobistej;

2. psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umie-
jętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym 
albo podjęcie pracy.

Ustawa określa, iż terapia prowadzona z uczestnikiem w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej (WTZ) realizowana jest na podstawie Indywidualnego Programu 
Rehabilitacji (IPR), który powinien być znany zainteresowanym (uczestnikowi 
i jego opiekunom).

Program jest tworzony przez Radę Programową WTZ składającą się z kadry 
placówki. Zgodnie z ustawą Rada Programowa dokonuje okresowej oraz, nie 
rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu 
rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych 
przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:

I. podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w wa-
runkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;

II. potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, czyli środowiskowego 
domu samopomocy (opisanego w kolejnym rozdziale), ze względu na 
brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnię-
cia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie 
rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pra-
cy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;

III. przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:

a. pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, 
umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji 
zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,

b. okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
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Warsztat Terapii Zajęciowej  
przy Spółdzielni SNB  
(dla 22 uczestników)

ul. Kraszewskiego 26/2 
15-025 Białystok 
tel. 85 745 67 35 

e-mail: wtz@snb.pl 
www.wtz.snb.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej  
prowadzony przez  

Caritas Archidiecezji Białostockiej 
(dla 40 uczestników)

ul. Knyszyńska 12 A 
15 - 702 Białystok 
tel. 85 673 13 01 

e-mail: wtz.bialystok@caritas.pl 
www.wtzcaritas.piasta.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej 
prowadzony przez Fundację AC  

(dla 25 uczestników)

ul. Storczykowa 7 
15-644 Białystok 
tel. 85 811 01 59 

e-mail: wtzac@interia.pl 
www.wtz.bialystok.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej 
prowadzony przez Stowarzyszenie 

„MY DLA INNYCH” 
(dla 30 uczestników)

ul. Transportowa 4 
15-399 Białystok 
tel. 85 74 29 138 

e-mail: wtz@mydlainnych.pl 
www.mydlainnych.pl

c. okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do 
ośrodka wsparcia, o którym mowa w pkt 2.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 7 - 10B.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 mar-
ca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej finansowane są w 90 % ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaś  
w 10 % z Budżetu Miasta Białystok.
W Białymstoku funkcjonują 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Reasumując podstawowym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest 
doprowadzenie do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością.
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- Rynek Pracy
otwarty
-Rynek pracy
chroniony

Regres Rozwój

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)

Innym typem ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością są środo-
wiskowe domy samopomocy. Kierowane są one do osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają 
pomocy w prowadzeniu życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szcze-
gólności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich 
integracji społecznej.

Jak wskazuje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, środowi-
skowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub ze-
społowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, po-
legających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie 
czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. A dokład-
niej formy wsparcia wskazuje rozporządzenie ministra, jest to :

1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości 
o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening 
umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środ-
kami finansowymi;

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 
w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliski-
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mi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komu-
nikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

2.a trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alter-
natywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przy-
padku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zain-
teresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, 
udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4. poradnictwo psychologiczne;

5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym 
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie 
leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

7. niezbędną opiekę;

8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

9. całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt cało-
dobowy w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygo-
towania posiłków przez uczestnika; (w przypadku opieki całodobowej- 
taka w 2021 r. w Białymstoku przez ŚDS nie jest prowadzona).

10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warszta-
tach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach 
pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Od czerwca 2021 roku pobyt dzienny w ŚDS jest bezpłatny. W Białym-
stoku organem kierującym do Środowiskowego Domu Samopomocy jest Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR).

Środowiskowe Domy Samopomocy finansowane są ze środków budżetu pań-
stwa.
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W Białymstoku w chwili obecnej funkcjonują dwa Środowiskowe Domy Samo-
pomocy:

Środowiskowy Dom Samopomocy  
ul. 11 Listopada 6 
15-320 Białystok 
tel.: 85 653 77 43 

e-mail: sekretariat@sds.bialystok.pl 
www.sdsbip.um.bialystok.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy  
im. bł. ks. Michała Sopoćki  

prowadzony przez  
Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. Pogodna 63 
15-365 Białystok 
tel.: 728 594 189 

e-mail: sds.bialystok@caritas.pl 
www.pogodni.caritas.pl

Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób 
z Autyzmem Fundacji „Oswoić Świat” 

ul. Zaściańska 84 
15-548 Białystok 
tel. 85 733 38 96 

e-mail: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com 
www.oswoicswiat.pl

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób  
Niepełnosprawnych w Stopniu Znacznym 

Stowarzyszenia AKTYWNI 
tel. 733 267 210 

e-mail: aktywni@aktywni.bialystok.pl 
www.aktywni.bialystok.pl

Punkt trzeci: 
ul. Witosa 17 lok. 1 
15-660 Białystok 
tel. 534 786 334

Punkt drugi: 
ul. Hetmańska 35 
15-727 Białystok 
tel. 502 484 316

Punkt pierwszy: 
ul. St. Staszica 3 
15-071 Białystok 
tel. 733 267 210

Oprócz Środowiskowych Domów Samopomocy w naszym mieście można od-
wiedzić również inne placówki o charakterze opiekuńczym. Placówki te finan-
sowane są ze środków PFRON lub środków Miasta Białystok. Oferują dzienną 
opiekę oraz wachlarz ciekawych zajęć.

Reasumując ŚDS skupia się na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywa-
niu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjono-
wania w życiu społecznym, a nie na aktywizacji zawodowej.
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Mieszkanie

Dom rodzinny

Dom rodzinny jest podstawowym miejscem rozwoju dziecka. Szkoła czy warsz-
tat terapii zajęciowej zajmują się uczestnikiem tylko przez parę godzin dziennie. 
Pozostały czas człowiek spędza w domu. Zatem, jeśli nawet uczestnik będzie 
się uczył kroić marchewkę codziennie w placówce, ale nie będzie robił tego 
w domu, to nauka krojenia marchewki będzie bezcelowa. Działania placówek 
muszą być spójne z tym, co się dzieje w domu. Bez znaczenia jest rodzaj działa-
nia czy to marchewka, czy mycie rąk, jeśli uczestnik będzie tą czynność wyko-
nywał tylko w szkole/WTZ/ŚDS to utraci ją szybko po opuszczeniu tej placówki. 
Sens te działania mają wtedy, kiedy uczestnik daną umiejętność zaczyna sto-
sować w życiu – to czyni go samodzielnym.

Mieszkanie

Mieszkanie chronione wspierane
Dom Pomocy Społecznej

Mieszkanie chronione treningowe

Dom rodzinny

- Rynek Pracy
- WTZ

Regres Rozwój
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Z wieloletniego doświadczenia wiemy, iż nadzieje większości rodziców doro-
słych osób z niepełnosprawnością, że ich dzieckiem w przyszłości zaopieku-
je się rodzeństwo lub ktoś z rodziny (szczególnie w przypadku, gdy osoba jest 
mało samodzielna i nie potrafi wykonać podstawowych czynności samoob-
sługowych) często są złudne. Rodzina zazwyczaj jest gotowa zająć się osobą 
zależną wtedy, gdy ta jest choć trochę im pomocna. W przeciwnym razie czę-
sto trafia do Domu Pomocy Społecznej. Jest też inna ścieżka bardziej optymi-
styczna, ale wymaga ogromnego zaangażowania rodziny w proces najpierw 
edukacji a potem w proces rehabilitacji dziecka i to przez wiele lat.

Pomimo, że czasem naczynia będą niedomyte czy mieszkanie niedokładnie 
odkurzone, należy od niepełnosprawnego członka rodziny, na tyle ile to możli-
we, oczekiwać wykonywania codziennych czynności i obowiązków. Tylko wtedy 
ta osoba będzie przygotowana na życiową ścieżkę, która ją czeka po odejściu 
rodziców/opiekunów.

DPS
wersja nr 1

W wersji pierwszej osoba z niepełnosprawnością żyje z rodziną, aż pewnego 
dnia zostaje zaskoczona śmiercią opiekuna. W związku z przywiązaniem i tę-
sknotą może nastąpić regres. Osoba się cofa np. wcześniej mówiła, później 
nie lub wcześniej chętnie uczestniczyła w aktywnościach i chętnie wychodziła 
z domu - teraz nie. Takie lub podobne zmiany mogą wynikać z depresji po 
utracie bliskiej osoby. Zjawisko to dotyczyć może każdego członka rodziny, 
ponieważ każdy w rodzinie będzie przeżywał żałobę na swój sposób. Rodzina 
pogrążona w smutku może próbować otoczyć opieką osobę z niepełnospraw-
nością lub skierować ją do DPS. Jeśli nie ma rodziny, do DPS skieruje osobę 
z niepełnosprawnością Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (chyba, że osoba 
z niepełnosprawnością udowodni, że przy wsparciu np. opiekunek środowisko-
wych czy osobistych asystentów będzie mogła sama egzystować).

W wersji drugiej opiekun zadbał o to, aby po jego śmierci osoba dalej funkcjo-
nowała samodzielnie.
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Ścieżka a) oznaczona jest kolorem zielonym. Opiekun we współpracy z pla-
cówkami, które go wspierają uczy codziennego życia, wpiera w poszukiwaniu 
pracy, aby osoba z niepełnosprawnością miała swój dochód pozwalający 
się utrzymać. Wspólnie z osobą niepełnosprawną doskonali umiejętności ży-
cia codziennego, kieruje na samodzielne wyjazdy w celu poznawczym: W jaki 
sposób można funkcjonować bez mamy/taty? Następnie osoba z niepełno-
sprawnością jest kierowana do mieszkania treningowego, aby poznać techniki 
samodzielnego funkcjonowania. Opiekun wprowadza tą osobę do mieszka-
nia chronionego, uczy funkcjonować (ten proces czasem może również ist-
nieć z pominięciem mieszkania treningowego , ale naszym zdaniem - ze stratą 
w psychicznym przygotowaniu uczestnika do mieszkania chronionego i jest to 
odebranie doświadczenia osobie niepełnosprawnej typu co by było gdyby…). 
Gdy osoba z niepełnosprawnością jest już w mieszkaniu chronionym, wie jak 
tam funkcjonować, jak sobie radzić, a opiekun umiera (jest to również trauma 
dla osoby z niepełnosprawnością), ale jest poczucie bezpieczeństwa. Osoba 
z niepełnosprawnością będzie w stanie na swój sposób dalej funkcjonować.

Ścieżka b) oznaczona kolorem fioletowym, jest podobna. Opiekun wprowa-
dza osobę z niepełnosprawnością do DPS i uczy ją tam funkcjonować. Osoba 
z niepełnosprawnością po śmierci opiekuna również będzie wiedziała, jak dalej 
funkcjonować tyle, że my nie nazwalibyśmy tego samodzielnym funkcjonowa-
niem. Dlaczego opiszemy to niżej w specyfice funkcjonowania DPS. 

Dom Pomocy Społecznej

Zasady kierowania do domu pomocy społecznej i ustalania opłaty za pobyt 
w DPS reguluje Rozdział 2 ustawy o pomocy społecznej. Prawo do umieszcze-

DPS

Mieszkanie
chronione

treningowe

Mieszkanie
chronione
wspierane

DPS

Mieszkanie
chronione
wspierane

wersja nr 2
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nia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodo-
bowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ust. 1 ustawy).

W Białymstoku funkcjonują trzy domy pomocy społecznej, przy ulicy: Świer-
kowej 9, Baranowickiej 203 z Filią w Bobrowej i Proletariackiej 8. DPS świadczy 
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające oraz edukacyjne (w przypadku DPS 
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie). DPS 
funkcjonuje jak dobrze wyposażony hotel i SPA. Na miejscu, oprócz ładnie wy-
remontowanych pokoi są pracownie, w tym basen z jacuzzi (ul. Baranowicka), 
czy pracownia hydroterapii (ul. Świerkowa). Zapewniony w pełni jest tzw. wikt 
i opierunek, tzn. uprane ubranie, jedzenie podane w stołówce, leki dawkowane 
przez opiekuna oraz zorganizowane zajęcia. Wydaje się więc, że DPS zapewnia 
wszystko, co do życia jest potrzebne. Trafić do takiego ośrodka jednak nie jest 
łatwo, ponieważ czas oczekiwania to ponad trzy miesiące oraz pobyt w takiej 
placówce jest odpłatny. Szybsze terminy są w DPS poza naszym miastem, jed-
nak często nie są już one tak dobrze wyposażone.

Art. 61. Ustawy mówi że osobami, które muszą opłacić taki pobyt są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, 
a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów 
dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi (czyli rodzina),

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia 
opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Przykładowo koszt pobytu w DPS przy ul. Baranowickiej wynosi 5 245 zł, w tere-
nie natomiast wynosi to ok. 3 000 zł. Przyjmując, że renta to 1 250,88 zł, za pobyt 
uczestnik zapłaci 875,61 zł, natomiast rodzina będzie musiała zapłacić 4 369,39 
zł miesięcznie. Rodzina nie ponosi opłaty za pobyt osoby bliskiej w DPS w sytu-
acji gdy, dochód osób zobowiązanych nie przekracza 300% ustawowych kry-
teriów dochodowych. Istnieje również możliwość, na podstawie art. 64 ustawy 
o pomocy społecznej, ubiegania się przez osoby zobowiązane o częściowe lub 
całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS, gdy istnieją uzasadnione okolicz-
ności (min. choroba, niepełnosprawność).

Jednak minusem DPS nie jest tylko odpłatność, a zasady życia w takiej zbio-
rowości, pozwalające tylko w niewielkim stopniu na samodzielność. Np. nie 



26

można sobie samemu ugotować tego co się chce, ponieważ jest przemysłowa 
kuchnia i żywienie zbiorowe.

Są jednak osoby z głębszymi stanami niepełnosprawności, dla których za-
mieszkanie w Domu Pomocy Społecznej będzie jedynym możliwym rozwiąza-
niem zapewnienia warunków bytowych i opieki.

Mieszkanie chronione wspierane i treningowe

Zgodnie z ar. 53 Ustawy o pomocy społecznej osobie pełnoletniej, która ze 
względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę 
potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wyma-
ga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, … może 
być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Ustawa rozróżnia mieszkanie treningowe i wspierane:

- W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz 
naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie sa-
moobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, 
w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

- W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz po-
moc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji 
kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności oso-
by na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Podsumowując, różnicą miedzy mieszkaniem treningowym a wspieranym 
(potocznie nazywanym również wspomaganym) jest cel pobytu – chcę się 
nauczyć np. wstawiać pranie – pobyt treningowy. Chcę żyć na osiedlu, nie 
w masowym podmiocie, ale potrzebuje pomocy - pobyt wspomagany).

Na pobyt zawiera się umowę miedzy osobą zainteresowaną a organizacją, 
która prowadzi takie mieszkanie. Umowa taka zawiera:

1. cel pobytu;

2. okres pobytu;

3. rodzaj i zakres świadczonego wsparcia;

4. ewentualną odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia;

5. sposób zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;

6. zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania osoby korzy-
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stającej ze wsparcia (mieszkanie treningowe) lub programu wspiera-
nia osoby (mieszkanie wspierane).

W mieście Białystok w 2021 roku funkcjonuje wiele mieszkań na różnych za-
sadach. Są one zmienne w zależności, jaka instytucja w danym momencie je 
finansuje.

Największą ich liczbę - 6 mieszkań - prowadzi Stowarzyszenie „MY DLA INNCYH” 
– jedno na TBS, treningowe skierowane do mężczyzn z zaburzeniami psychicz-
nymi finansowane z budżetu miasta Białystok, 4 wspomagane w centrum fi-
nansowane z środków Unii Europejskiej oraz PFRON oraz jedno finansowane 
w ramach działalności statutowej organizacji. Mieszkania dla osób z zaburze-
niami psychicznymi realizuje również Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji 
Psychiatrycznej. Mieszkania skierowane do osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną z Białegostoku i okolic prowadzi też Caritas Archidiecezji Białostockiej 
w Supraślu i nazywa je Arką.

Zazwyczaj koszty związane z utrzymaniem lokalu, wyposażeniem oraz wyna-
grodzeniami terapeutów finansowane są ze środków publicznych np. środków 
miasta Białystok. Osoby niepełnosprawne samodzielnie ponoszą jedynie wy-
datki związane z bieżącym utrzymaniem się tj. żywnością, odzieżą, środkami 
czystości. Z uwagi na specyfikę dysfunkcji czas pobytu w mieszkaniu uzależ-
niony jest od indywidualnych potrzeb.

Opieka wytchnieniowa

Innym rozwiązaniem jest opieka wytchnieniowa. Zadania tu są zupełnie inne 
niż mieszkań chronionych czy DPS-ów. Rolą tej formy wsparcia jest pozwolenie 
opiekunom osób z niepełnosprawnościami na wytchnienie, odpoczynek, za-
łatwienie sprawunków. Nie kładzie się tu nacisku na rozwój umiejętności oso-
by z niepełnosprawnością, tylko na doraźne wsparcie opiekunów tych osób 
w sytuacji, gdy niezbędny jest czas dla nich. Może być to czas na odpoczynek, 

Mieszkania Wspomagane  
Stowarzyszenia  

„MY DLA INNYCH” 
tel. 602 740 200

Mieszkania Adaptacyjne  
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rehabilitacji Psychiatrycznej 
tel. 85 732 65 05

Mieszkania wspomagane  
Arka Caritas Białystok 

Ul. 3 Maja 5B 
16-030 Supraśl 
tel. 728 369 046
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jednak zazwyczaj jest to czas na załatwienie najpilniejszych spraw tj. wizyta 
w szpitalu, czy w urzędach. W ramach tego działania można nieodpłatnie po-
wierzyć osobę z niepełnosprawnością w ręce specjalistów, aby zapewnić im 
opiekę pod nieobecność opiekuna.

Wsparcie opieki wytchnieniowej może być świadczone w różny sposób:

- stacjonarnie w mieszkaniu wytchnieniom

Mieszkanie wytchnieniowe  
Fundacji „Oswoić Świat”  

tel. 85 733 38 96

Mieszkanie wytchnieniowe  
Stowarzyszenia AKTYWNI  

tel. 502 484 316

Spółdzielnia Socjalna „Sukurs” tel. 
508 076 881

Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” 

w Białymstoku 
ul. Jana III Sobieskiego 1 

tel. 85 741 72 52

- w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

- w innym miejscu

W fioletowytch ramkach umieszczono kontakt do podmiotów realizujących ta-
kie usługi w naszym mieście.



29Stowarzyszenie My dla Innych - 2021

Aktywizacja Społeczna

Czas wolny, jak i wszelkie aktywności poza karierą zawodową i sprawami zwią-
zanymi z dachem nad głową, są ważne dla każdego człowieka. Stanowi to od-
skocznię dla problemów i napięć towarzyszących nam każdego dnia. Każdy 
dorosły człowiek, dla zachowania równowagi psychicznej, powinien mieć swo-
ją grupę rówieśniczą, z którą będzie dzielić swoje radości i troski. Jest to grupa 
ludzi poza rodziną, z którą spędzamy czas poprzez wyjścia do instytucji kultu-
ry, sportu i innych. Grupa rówieśnicza to, po prostu, nasze koleżanki i koledzy. 
Ważne jest, aby osoba z niepełnosprawnością również taką grupę posiada-
ła. Miejsca do spędzania czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnościami 
organizują najczęściej organizacje pozarządowe, czyli takie instytucje, które 
działają nie dla zysku, a dla realizacji celów społecznych. Zostają one powo-
łane do życia przez ludzi dobrej woli, którzy chcą te cele społeczne realizować. 
Przykładem takich działań są placówki Stowarzyszenia „ MY DLA INNYCH”.

Klub aktywizacji

Działania rehabilitacyjne prowadzone na rzecz dorosłych osób z niepełno-
sprawnością są prowadzone przez Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” od 2008 
roku między innymi w placówce zwanej Klubem ON.

Celem prowadzonej rehabilitacji jest zwiększenie poziomu samodzielności 
i poprawa funkcjonowania uczestników w codziennym środowisku. Zajęcia 
w Klubie prowadzone są metodą Treningu Aktywności i mają służyć podniesie-
niu samodzielności w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami. Podstawą 
tej metody jest praca indywidualna z uczestnikiem z uwzględnieniem jego po-
trzeb, trudności, preferencji oraz specyfiki niepełnosprawności. W klubie można 
nauczyć się i ćwiczyć umiejętności takie jak gotowanie, sprzątanie, opłaca-
nie rachunków. Ponadto trenerzy dbają o jakość spędzania czasu wolnego np. 
organizują wspólnie z uczestnikami wyjścia do kina, teatru, na basen, kręgle 
i w inne interesujące miejsca. Uczestnicy w ramach zajęć uczą się również 
jak zachować się w urzędzie, banku czy w przychodni. Trenerzy gotowi są na 
wsparcie w rozwijaniu pasji i zainteresowań uczestników. Motywują, wspierają 
i towarzyszą podczas pojawiających się trudności.
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Uczestnicy mają możliwość korzystania z :
 • zajęć indywidualnych
 • zajęć grupowych
 • terapii EEG - Biofeedback
 • wsparcia psychologicznego.

Uczestnikiem klubu może zostać dorosła osoba z niepełnosprawnością w stop-
niu lekkim, umiarkowanym i znacznym - niepełnosprawność intelektualna, za-
burzenia psychiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, niepełnosprawność 
sprzężona.

Klub Aktywności Białystok,  
ul. Antoniuk Fabryczny 7/2  

Tel. 536 839 780

Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej

Główną działalnością CWON jest udzielanie indywidualnego wsparcia wolon-
tariusza/asystenta Osobom z Niepełnosprawnością. Potrzebującym nie-peł-
nosprawnym mieszkańcom Białegostoku, którzy zwrócą się z prośbą o taką 
pomoc. Wsparcie ma umożliwiać beneficjentom, jak najbardziej samodziel-
ne funkcjonowanie w codziennym życiu, ułatwienie korzystania z miejsc uży-
teczno-ści publicznej, instytucji kultury, czy aktywność społeczną i zawodową. 
Wsparcie wolontariusza/ asystenta ON może obejmować m.in.:

 • pomoc w dotarciu do miejsca,
 • organizacji sprawunków,
 • drobnych pracach domowych,
 • czytanie,
 • wspólne spacery,
 • wyjście do kina, kawiarni, świątyni,
 • umożliwienie spędzania czasu ze znajomymi, itp.

Pracownicy merytoryczni CWON prowadzą odpowiednie bazy danych, szkole-
nia dla kandydatów na wolontariuszy z zakresu pracy wolontarystycznej oraz 
podstaw pracy z ON, wsparcie indywidualne i grupowe dla wolontariuszy oraz 
wsparcie indywidualne dla uczestników.
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Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia wolontariusza CWON 
tel. 883 133 788
Istnieje również wiele innych podmiotów i organizacji świadczących po-moc 
osobom z niepełnosprawnością. W rozwiniętej wersji niniejszej publikacji na 
naszej stronie internetowej postaraliśmy się wymienić te, które są znane nam 
z ogólnym zakresem wsparcia – www.mydlainnych.pl

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Odpowiedzią i jednym ze sposobów na indywidualne podejście do problemów 
i potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku, ich rodzin i opieku-
nów jest Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który powstał w 2008 
roku z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Białymstoku, a obecnie realizowany przez 
Fundację Inicjatyw Na Recz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS”

Jest to rodzaj swoistej usługi świadczonej przez wykwalifikowanych specjali-
stów, pełniącej funkcję kompensacyjną, w zależności od stopnia i rodzaju nie-
pełnosprawności. Działania asystenta realizowane są w naturalnym środowi-
sku społecznym i obejmują w szczególności:

 • udzielenie pomocy w dotarciu do różnych miejsc,
 • udzielenie pomocy w załatwianiu spraw codziennych,
 • pomoc w organizacji najbliższego otoczenia,
 • pomoc w wyjściu z domu w celu nawiązania kontaktów i współpracy 

z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi instytucjami wsparcia osób niepełnosprawnych.

Usługa realizowana jest 7 dni w tygodniu w godz. 08.00-22.00 
Odpłatność za usługę wynosi 2 zł za godzinę. 
Usługa jest świadczona wyłącznie na terenie i dla mieszkańców Białegostoku.

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej  
ul. Legionowa 28 lok. 704, 15-281 Białystok  

tel. 85 745 24 08 
pn-pt godz. 8.00 – 16.00 

www.asystent.bialystok.pl
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