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Zaprojektuj
przyszłość

PRZECIW BARIEROM

Osoby niepełnosprawne są wspierane w ramach więk-
szości działań dofi nansowywanych z FE, o ile tylko speł-
niają konkretne warunki – na przykład gdy projekt jest 
kierowany do grupy bezrobotnych, osoba niepełno-
sprawna również musi być bez pracy. 

Realizatorzy projektów unijnych mają możliwość do-
stosowywania tych przedsięwzięć do potrzeb niepeł-
nosprawnych – funkcjonuje tutaj tzw. mechanizm ra-
cjonalnych usprawnień. Polega on na eliminowaniu 
nieproporcjonalnych lub nadmiernych obciążeń, które 
mogłyby sprawić, że osoba niepełnosprawna nie miała-
by możliwości korzystania z wszystkich praw człowieka 
i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami.

 W ramach katalogu kosztów racjonalnych usprawnień 
możliwe jest sfi nansowanie na przykład: 
a) kosztów specjalistycznego transportu na miejsce re-
alizacji wsparcia;
b) dostosowania architektonicznego budynków niedo-
stępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budo-
wa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, 
podnośników; właściwe oznakowanie budynków po-
przez wprowadzanie elementów kontrastowych i wy-
pukłych w celu właściwego oznakowania dla osób nie-
widomych i słabowidzących itp.);
c) dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wy-
najęcie lub zakup i instalacja programów powiększają-
cych, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługu-
jącą się językiem migowym, drukarek materiałów w al-
fabecie Braille’a);

d) dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i 
montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli 
indukcyjnych, systemów FM);
e) asystenta tłumaczącego na język łatwy;
f ) asystenta osoby z niepełnosprawnością;
g) tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewod-
nika;
h) przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;
i) alternatywnych form przygotowania materiałów pro-
jektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje 
elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększo-
nym, wersje pisane alfabetem Braille’a).

W Programie Wiedza Edukacja Rozwój wśród działań 
opisanych w osi priorytetowej I. Osoby młode na ryn-
ku pracy (do 29. roku życia) znajdują się instrumen-
ty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełno-
sprawnych, takie jak: niwelowanie barier, jakie napo-
tykają młode osoby niepełnosprawne w za-
kresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, 
m.in. poprzez finansowanie pracy wykwali-
fikowanego asystenta osoby niepełnospraw-
nej i doposażenie stanowiska pracy do po-
trzeb tych osób. Druga grupa projektów do-
finansowywanych w ramach POWER ma na 
celu poprawienie jakości polityki na rzecz 
włączenia społecznego i zawodowego osób 
niepełnosprawnych (chodzi tu np. o wypracowanie 
optymalnych rozwiązań systemowych na rzecz osób 
z niepełnosprawnością).

Około 12 procent mieszkańców naszego kraju to osoby z różnego rodzaju niepeł-
nosprawnościami, pomaganie im jest ważnym zadaniem państwa i społeczeństwa. 
Władze centralne, samorządy, instytucje i stowarzyszenia pomocowe mogą liczyć 
w tym zakresie na wsparcie Unii Europejskiej. W  obecnej perspektywie fi nansowej 
(2014-2020) zwraca się szczególną uwagę na to, by projekty mające służyć niepeł-
nosprawnym nie tylko zapewniały im szerszy zakres sprofi lowanych i zindywidu-
alizowanych form wsparcia, ale też by gwarantowały wszystkim równy dostęp do 

efektów działań realizowanych z Funduszy Europejskich.

Niepełnosprawni są również jedną ze szczególnie wspie-
ranych grup w przypadku Regionalnego Programu Wo-
jewództwa Śląskiego, np. w przypadku szkoleń czy po-
zyskiwania środków na prowadzenie działalności go-
spodarczej (oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pra-
cy). Duże możliwości oferuje również oś IX. Włączenie 
społeczne, która dotyczy dofi nansowania projektów 
służących aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

W ramach programów aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem możliwe jest m.in.:
1) podejmowanie i prowadzenie kompleksowych działań 
na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i za-
grożonych wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem 
instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, spo-
łecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI), 
ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową; 
2) wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wyko-
rzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. 
już funkcjonujących Centrów Integracji Społecznej, Klu-
bów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawo-
dowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie 
miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami; 
3) wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, w ramach 
których prowadzona będzie aktywizacja społeczno-za-
wodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;

4) prowadzenie kompleksowych programów 
integracji społecznej i zawodowej osób nie-
pełnosprawnych; 
5) podejmowanie kompleksowych progra-
mów aktywizacji skierowanych do osób usa-
modzielnianych.

Ponieważ niepełnosprawni należą do grup 
szczególnie zagrożonych wykluczeniem, wy-

mienione wyżej działania stwarzają im szansę funkcjo-
nowania w społeczeństwie na równych prawach z oso-
bami pełnosprawnymi.

W konkursie dotyczącym aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym – w ramach Regio-
nalnego Programu Województwa Śląskiego, oś priorytetowa 
IX. Włączenie społeczne – wybrany do dofi nansowania został 
projekt „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę”, 
zgłoszony przez Bielskie Stowarzyszenie Teatru Grodzkiego i 
Fundację Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej. Projekt ten reali-
zowany będzie do lipca 2018 roku. Obejmie 100 osób zagro-

żonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, reprezentujących dwie 
grupy: 50 niepełnosprawnych (preferowane są osoby z umiarkowanym 
i znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzę-
żoną, intelektualną lub chorobą psychiczną) oraz 50 bezrobotnych z III 
grupy, czyli wielokrotnie wykluczonych.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskie-
go, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Porąbka i Buczkowice. Każdy 
z uczestników może liczyć na indywidualne podejście, oparte na wcze-
śniej opracowanym dla niego planie działania. Do wyboru są dwie spo-
śród proponowanych form wsparcia w ramach treningów i warsztatów grupowych. 
Dla niepełnosprawnych przewidziano specjalistyczne wsparcie indywidualne – pomoc 
psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, specjalisty ds. integracji społeczno-za-
wodowej. Oprócz tego będą mieli zapewnioną asystenturę, czyli pomoc w codzien-
nym funkcjonowaniu. W programie są też dwie wycieczki, przewidziano ponadto po-
krycie kosztów wyjść do kina, teatru czy na basen.

Bezpośrednie wsparcie uczestników projektu na otwartym rynku pracy obejmuje za-
angażowanie trenera pracy dla niepełnosprawnych. Jego zadaniem będzie m.in. po-
moc w znalezieniu zatrudnienia. Dodatkowo zwracane będą koszty przejazdów na 

szkolenia, zapewniony catering oraz pokrywane koszty opie-
ki nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Zachętą dla pracodaw-
ców jest możliwość subsydiowania przez okres trzech miesię-
cy kosztów pracy osób niepełnosprawnych.

Z kolei Żywiecka Fundacja Rozwoju wraz z Miastem Ży-
wiec i spółką Rondo rozpoczyna realizację partnerskiego 
projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żywcu”, rów-
nież współfinansowanego ze środków RPO WSL. Jego głów-

nym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności 
do zatrudnienia 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubó-
stwem z terenu powiatu żywieckiego i okolic, ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób z niepełnosprawnością oraz osób zakwalifikowanych do 
III profilu pomocy. Realizacja związanych z tym zadań przebiegać ma w 
trzech pracowniach: asystencko-opiekuńczej (opieka nad osobami star-
szymi, asystentura osób niepełnosprawnych), remontowo-renowacyjnej 
(m.in. wykonywanie remontów, adaptacja pomieszczeń, renowacja mebli) 
oraz gospodarczo-postprodukcyjnej (sprzątanie biur, terenów zewnętrz-

nych, pielęgnacja terenów zielonych, obsługa etapów produkcyjnych i poproduk-
cyjnych, obsługa fizyczna magazynów, działów logistyki, sortowanie, segregacja 
materiałów itp.).

Projekt realizowany będzie w dwóch turach. Nabór uczestników do pierwszej tury 
zakończył się we wrześniu, ale kolejny nabór przewidywany jest w 2017 roku. Dzię-
ki udziałowi w projekcie jego uczestnicy będą mieli szansę nabyć nowe bądź roz-
winąć posiadane umiejętności zawodowe oraz wykształcić zdolność do aktywne-
go uczestnictwa w życiu społecznym. Zwieńczeniem procesu integracyjnego bę-
dzie znalezienie pracy przez osoby niepełnosprawne i społecznie wykluczone.

DAJ SOBIE SZANSĘ
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Kinga była zawsze wzorową uczennicą. Po maturze zamie-
rzała studiować historię sztuki. Nie dane jej było jednak roz-
począć nauki na wyższej uczelni. Tuż przed maturą zanie-
pokoiło ją, że w polu widzenia pojawiła się niewielka po-
czątkowo plamka, która z biegiem czasu powiększała się. 
Odczuwała ból w gałkach ocznych, wkrótce bolała ją cała 
głowa. Kinga nie mówiła jednak o tym rodzicom, nie chcia-
ła ich martwić. Za kilka dni rozpoczynały się egzaminy, my-
ślała, że jakoś przetrwa najgorsze, a po maturze pójdzie do 
lekarza. I to był błąd. Pewnego dnia obudziła się, prawie nic 
nie widząc. Rodzice wpadli w panikę. Ojciec natychmiast za-
wiózł dziewczynę do najlepszego w mieście okulisty. Dia-
gnoza brzmiała jak wyrok: silne zapale-
nie obu nerwów wzrokowych. Zaapliko-
wane niezwłocznie antybiotyki i stery-
dy okazały się spóźnionym lekarstwem, 
zdołały jedynie powstrzymać zaawan-
sowany już zanik nerwów. Kinga z dnia 
na dzień stała się osobą niemal zupeł-
nie niewidomą.

Początkowo ani ona, ani rodzice nie 
chcieli się z tym pogodzić. Jeździli do najlepszych klinik oku-
listycznych w kraju i za granicą, wydali mnóstwo pieniędzy 
na nowatorskie metody leczenia. Było ich na to stać, ojciec 
Kingi prowadził bowiem dobrze prosperujący warsztat sa-
mochodowy. Kiedy było już oczywiste, że dziewczyna nie 
odzyska wzroku, ojciec kupił jej najnowszy sprzęt dla nie-
widomych – odpowiednio wyposażony komputer, komór-
kę z programem nawigacyjnym dla osób poruszających się 
pieszo, do tego parę innych przydatnych na co dzień urzą-
dzeń. Kinga chętnie korzystała z tych udogodnień, całymi 
dniami odsłuchiwała audiobooków z powieściami, rzad-
ko wychodziła z domu. Dopóki żył ojciec, rodzina jakoś so-
bie radziła. Wszystko zmieniło się po jego niespodziewanej 
śmierci. Kindze i jej matce przyszło żyć ze skromnych świad-

czeń socjalnych oraz z oszczędno-
ści, które po sprzedaniu warsztatu 
szybko topniały. Matka martwiła 
się o  Kingę, ciągle mówiła: „Jak ty 
sobie, córciu, poradzisz, gdy i mnie 
zabraknie? ”.

Kinga postanowiła więc nie cze-
kać dłużej na to, co przyniesie, nie-
łaskawy dla niej jak dotąd, los. Za-
telefonowała do Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europej-
skich i zapytała, czy osoby takie jak 
ona mogą wziąć udział w kursie do-
skonalenia zawodowego w wybra-

nej dziedzinie. Pani z LPI zapy-
tała, o jaki konkretnie zawód 
chodzi. Gdy usłyszała, że Kin-
ga chciałaby zostać masażyst-
ką, powiedziała, że dobrze się 
składa, bo akurat jedno ze sto-
warzyszeń w mieście uzyskało 
unijne dofi nansowanie projektu w konkursie dotyczą-
cym aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. I podała adres tego stowarzy-

szenia. Chociaż matka chciała iść z Kingą, młoda kobieta 
uparła się: „Przecież muszę radzić sobie sama, nieprawda? ”.

Po rozmowie kwalifi kacyjnej i przedstawieniu niezbędnych 
dokumentów Kinga została jedną z uczestniczek szkolenia 
dla przyszłych masażystów. Jest bardzo zadowolona z po-
ziomu prowadzonych zajęć. Zarówno wykładowcy, którzy 
zapoznają uczestników szkolenia z zagadnieniami teore-
tycznymi, jak i doświadczeni masażyści, pokazujący prak-
tyczną stronę tego zawodu, to wysokiej klasy specjaliści, od 
których naprawdę wiele można się nauczyć. Kinga bardzo 
ceni sobie również możliwość rozmów z panią psycholog, 
a także z prawnikiem i doradcą ds. integracji społeczno-za-
wodowej, dzięki którym poznaje nowe szanse realizowania 

swoich zainteresowań i nawiązywania ciekawych znajomo-
ści. Z początku obruszyła się na propozycję przydzielenia jej 
asystenta osoby niepełnosprawnej, zawsze bowiem chciała 
być samodzielna i tak się czuła. Ale przekonano ją, że na pew-
no nie zaszkodzi, gdy w tym dążeniu do pełnej samodziel-
ności pomoże jej ktoś, kto się na tym dobrze zna. I rzeczywi-
ście, asystent, bardzo miły młody człowiek, zapoznał Kingę 
z nowymi możliwościami sprzętu dla niewidomych, a także 
przekazał kilka praktycznych rad dotyczących poruszania 
się po mieście i nawiązywania nowych kontaktów z ludźmi.

Słowem, Kinga ani przez chwilę nie żałowała, że zdecydo-
wała się na udział w tym szkoleniu. Ma też nadzieję, że jako 
dyplomowana masażystka bez trudu znajdzie pracę czy to 
w szpitalu, czy w domu opieki, czy może w którejś z przy-
chodni rehabilitacyjnych. A  mama wreszcie przestanie 
martwić się, jak poradzi sobie jej córka, gdy zostanie sama. 

WYZWANIE DLA LOSU
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Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00
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