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Definicje niektórych pojęć: 

 

INSTYTUCJE RYNKU PRACY – zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy. Celem działań 
podejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do:  

 pełnego i produktywnego zatrudnienia; 
 rozwoju zasobów ludzkich; 
 osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 
 wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; 
 zwiększenia mobilności na rynku pracy. 

Instytucje rynku pracy to publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, 
instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. 
 
PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA –  tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi 
urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami 
wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. 
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) 
– organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. 
 
OCHOTNICZE HUFCE PRACY – są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz 
młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 
roku życia. 
 
CHOROBA PSYCHICZNA  –  jest problemem zdrowotnym, który ma znaczny wpływ na samopoczucie, 
myśli, zachowanie i relacje z ludźmi. Diagnoza o tej chorobie jest stawiana według standaryzowanych 
kryteriów. Określenie zaburzenie psychiczne jest również używane odnośnie do tych problemów 
zdrowotnych. 
 
ZABURZENIA PSYCHICZNE – wzorce lub zespoły zachowań, sposobów myślenia, czucia, postrzegania 
oraz innych czynności umysłowych i relacji z innymi ludźmi, będące źródłem cierpienia lub utrudnień w 
indywidualnym funkcjonowaniu dotkniętej nimi osoby. Zaburzenia te mogą być utrwalone, 
nawracające, mogą stopniowo ustępować (remisja) lub przebiegać jako pojedynczy epizod. Są one 
przedmiotem zainteresowania psychiatrii klinicznej. 
Zaburzenia psychiczne przebiegać mogą np. z dużymi zaburzeniami emocji i nastroju, zaburzeniami 
myślenia i złożonej aktywności, zaburzeniami świadomości, a także z objawami wytwórczymi, 
np. urojeniami i omamami. Do zaburzeń psychicznych zaliczamy zaburzenia lękowe, zaburzenia 
obsesyjno – kompulsywne, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia afektywne, część zaburzeń 
psychosomatycznych, zaburzenia neurorozwojowe, zaburzenia psychiczne organiczne, zaburzenia 
osobowości, zaburzenia związane z uzależnieniami, niektóre dewiacje seksualne. Różnorakie podziały 
chorób psychicznych nie są jednak ścisłe, bowiem zaburzenia psychiczne często łączą w sobie objawy 
charakterystyczne dla innych jednostek chorobowych (np. ciężki epizod depresji z 
objawami psychotycznymi), a granica pomiędzy tzw. normą psychiczną a patologią może być płynna i 
w dużej mierze uwarunkowana czynnikami społeczno-kulturowymi. 
Wyodrębnienia większości poszczególnych zaburzeń psychicznych w aktualnie stosowanych 
klasyfikacjach takich, jak DSM-5 czy ICD-10, dokonano głównie ze względów praktycznych, związanych 
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z zasadami postępowania medycznego, społecznego lub prawnego. Co więcej, autorzy owych 
klasyfikacji posługują się bardziej ogólnym terminem „zaburzenie” (ang. disorder) celem uniknięcia 
poważniejszych wątpliwości dotyczących terminu „choroba” (ang. disease lub illness). Niemniej jednak 
niektóre źródła piśmiennicze posługują się zamiennie pojęciami „zaburzenie psychiczne” i „choroba 
psychiczna”, pomijając różnice pomiędzy konotacjami tych terminów. 
W polskim systemie prawnym pojęciu „choroby psychicznej” nadano specyficzne znaczenie, odrębne 
od znaczenia terminu „zaburzenie”. Osoby cierpiące na tak rozumiane choroby psychiczne w Polsce 
mają większy dostęp do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych, niż ogół osób z zaburzeniami 
psychicznymi, ale też tylko wobec osób z chorobą psychiczną jest możliwe postępowanie lecznicze bez 
ich zgody. Jeszcze węższym sposobem definiowania „chorób psychicznych” jest utożsamianie ich 
z psychozami. 
Pojęcie zaburzenia wiąże się z pojęciami zdrowia psychicznego, normalności zachowania oraz 
jego patologii. 
Określenie granic normalności jest często zbędne, zwykle też bardzo trudne. Psychiatria biologiczna 
wiąże zaburzenia psychiczne z przyczynami neurochemicznymi. Psychologia najczęściej łączy większość 
zaburzeń z czynnikami intrapsychicznymi, doświadczeniami społecznymi i poziomem nasilenia stresu. 
Skrajne podejścia, jak antypsychiatria czy psychologia systemowa, przerzucają ciężar patologii z 
procesów intrapsychicznych na interakcje społeczne, zwłaszcza związane z rodziną pochodzenia. 
 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – brak możliwości samodzielnego zapewnienia sobie normalnego życia 
indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej 
lub psychicznej. Pojęcie definiowane wielorako w nauce i prawie. 

W modelu medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w 
prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek 
obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, 
czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być 
całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna. 

W modelu społeczny niepełnosprawność to niemożność pełnego funkcjonowania w społeczeństwie na 

skutek barier występujących po stronie otoczenia (społecznego, kulturowego, prawnego, 

politycznego), w tym barier architektonicznych, etc. 

W modelach funkcjonalnych niepełnosprawność jest definiowana przez funkcję (mówienie, chodzenie, 

myślenie, pamięć, itp.). Ponadto niepełnosprawność w tym ujęciu nie jest statyczna, lecz dynamiczna i 

następuje w odrębnych etapach, które mogą następować po sobie lub występować jednocześnie 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – Definicje prawne 

Osoby niepełnosprawne określa się w polskim prawie jako osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub 
umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a 
w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o 
zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, 
umiarkowanego, lekkiego) oraz o niezdolności do pracy. 

Osoby niepełnosprawne dzieli się według różnych kryteriów: rodzaju niepełnosprawności, okresu 
życia, w którym ona wystąpiła oraz stopnia niepełnosprawności. 

Według art. 1 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1983 „osoba niepełnosprawna” oznacza 
osobę, której możliwości uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu 
zawodowego są znacznie ograniczone w wyniku ubytku zdolności fizycznych lub umysłowych, 
właściwie orzeczonego. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Pracy


4 
 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych – umowa międzynarodowa ONZ dotycząca praw 
człowieka, której celem jest ochrona praw i godności osób niepełnosprawnych. Strony Konwencji są 
zobowiązane do promowania, ochrony i zapewnienia pełnego korzystania z praw człowieka przez 
osoby niepełnosprawne oraz zapewnienia im pełnej równości na mocy prawa.  

Artykuł 2 Konwencji (Definicje) nie zawiera definicji niepełnosprawności. Konwencja przyjmuje model 
społeczny niepełnosprawności, ale nie przedstawia konkretnej definicji. W preambule Konwencji (e) 
wyjaśniono, iż: 

niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i że niepełnosprawność wynika z interakcji między 
osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które 
utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi 
osobami 

Artykuł 1 Konwencji (Cel) wyjaśnia, iż: 

Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność 
fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi 
barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi 
osobami. 

Jednakże użycie terminu zalicza się nie powinno być interpretowane jako wykluczające tych, którzy 
mają naruszoną sprawność przez krótkotrwały czas. 

Prawa szczególne wynikające z tej Konwencji obejmują między innymi prawo do dostępności (art. 9), 
prawo równości i niedyskryminacji (art. 5), dostępu do wymiaru sprawiedliwości (art. 13),  
do samodzielnego życia i bycia włączonym do społeczności (art. 19), do mobilności  
(art. 20), rehabilitacji (art. 26), pracy i zatrudnienia (art. 27), a także udziału w życiu politycznym  
i publicznym (art. 29) i życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie (art. 30).  
 
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – dokument stwierdzający niepełnosprawność posiadacza.  
W Polsce w celach rentowych orzeczenia o niepełnosprawności wydają lekarze orzecznicy i komisje 
lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz komisje podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do orzekania o niepełnosprawności w celach innych niż rentowe 
na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych powołane są - jako organy pierwszej instancji - powiatowe zespoły ds. orzekania o 
niepełnosprawności oraz - jako organy wyższego stopnia - wojewódzkie zespoły ds. orzekania o 
niepełnosprawności. 
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I. NAZWA USŁUGI: OBSŁUGA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,  

W TYM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 
 

II. CELE USŁUGI: 

1. Zapewnienie standardu obsługi osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną w jednolity sposób na terenie całego kraju. 

2. Udzielanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną w poruszaniu się i radzeniu sobie na rynku 

pracy. 

3. Rozwój kompetencji osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 

psychospołeczną. 

4. Współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi w pomoc osobom z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną. 

5. Zapewnienie możliwości zlecania innym podmiotom usług aktywizacji społeczno-

zawodowej. 

6. Promowanie wśród pracodawców zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną oraz stworzenie bazy pracodawców 

chętnych do współpracy. 

7. Rozwój kompetencji pracodawców oraz pracowników instytucji rynku pracy. 

 

III.   

Głównym celem usługi jest dążenie do trwałej aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną, obejmującej przede wszystkim 
podejmowanie zatrudnienia i utrzymanie go przez ww. osoby. Celem modelu jest wypracowanie 
mechanizmów zapewniających udzielanie ww. osobom kompleksowej i  zindywidualizowanej usługi 
polegającej na wspieraniu ich przy wchodzeniu bądź powrocie na rynek pracy. 
 
W ramach realizowanej usługi przewiduje się zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi,  
w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną: 

 wsparcia we wchodzeniu, powrocie i poruszaniu się na rynku pracy poprzez diagnozę sytuacji 
zawodowej, opracowanie indywidualnej ścieżki zawodowej (IŚZ), zapewnienie wsparcia 
specjalistycznego – psychologicznego i psychiatrycznego, podniesienie kompetencji miękkich  
i zawodowych, określenie ścieżki rozwoju zawodowego oraz dążenie do trwałego zatrudnienia,  

 wzmocnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 
psychospołeczną poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy  
w ramach systemu wsparcia tych osób,  

 stworzenia bazy pracodawców chętnych do współpracy tj. zatrudniania osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
 
Standard obsługi osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną to 

dokument pokazujący głównie obszary i kierunki działań zmierzające do prowadzenia skutecznej  

i efektywnej aktywizacji tych osób. Opis usługi składa się głównie z części operacyjnej opisującej 

rekomendowane procedury wraz z instrukcją działania.  W modelu można wyodrębnić klika 

podstawowych wątków działania: informacyjne i związane z bezpośrednią obsługą osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną, związane z rynkiem 

pracy, nawiązujące do interdyscyplinarnej współpracy różnych podmiotów, aż po rozwój kompetencji 
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pracodawców i pracowników instytucji rynku pracy, doradców klienta, pośredników pracy i doradców 

zawodowych. Model nie odpowiada na wszystkie potrzeby i deficyty organizacyjne związane  

z aktywizacją zawodową ww. osób i stanowi jedynie katalog propozycji, które w obszarze 

kompetencyjnym instytucji rynku pracy są możliwe do zastosowania.  

IV. REALIZACJA USŁUGI: 

Obsługa osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną 

realizowana jest w każdym powiatowym urzędzie pracy poprzez wyodrębnione stanowisko asystenta 

wspomagającego, wyspecjalizowanego w realizacji wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

legitymującego się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami we współpracy z pośrednikami pracy  

i doradcami zawodowymi.  

Standard usługi: obsługa osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 

psychospołeczną jest skonstruowany w sposób umożliwiający korzystanie z niego tak przez publiczne 

służby zatrudnienia, jak i przez organizacje pozarządowe oraz ochotnicze hufce pracy.  

Nie jest skoncentrowany wyłącznie przez pryzmat działań urzędów pracy, lecz przez pryzmat realizacji 

poszczególnych procedur przez różnego rodzaju podmioty (publiczne i niepubliczne). Jednocześnie 

duży nacisk został położony na promocję współpracy wszystkich podmiotów funkcjonujących  

na lokalnym rynku pracy. Standard przewiduje możliwość realizacji  procedur: 

 samodzielnie przez jeden podmiot,  

 we współpracy z innymi pomiotami.  

Standard zbudowany jest w sposób pozwalający na realizację we wszystkich urzędach pracy.  

Do prawidłowej realizacji usługi nie jest konieczne bezwzględnie realizowanie wszystkich procedur. 

Procedury bowiem, obejmują swoim zakresem szeroki katalog form realizacji usługi. Nie wszystkie 

urzędy pracy, NGO i OHP mają odpowiednie warunki (zasoby kadrowe lokalowe, organizacyjne),  

aby zrealizować pełny katalog procedur. Zarówno urzędy pracy jak i NGO lub OHP mogą realizować 

wybraną procedurę lub wdrażać poszczególne procedury systematycznie do osiągnięcia pełnego 

pakietu procedur. Standard usługi: obsługa osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną jest zorientowany na klienta w celu wypracowania działań  

i procedur mających na celu zdiagnozowanie i odpowiedź na rzeczywiste potrzeby osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną oraz ich oczekiwań.  

Większość osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi ma trudności w ocenie sytuacji występujących 

w przebiegu pracy, podejmowaniu decyzji a przede wszystkim normalnym funkcjonowaniu i 

zachowaniu się w sytuacjach pracy. Osoby takie niekoniecznie potrzebują pracy lekkiej, często 

potrzebują pracy ruchliwej i skomplikowanej. Praca która wyzwala zainteresowania, daje poczucie 

osiągnięć i odpowiedzialności ma działanie terapeutyczne, natomiast praca lekka, monotonna, 

umożliwia rozmyślania i analizowanie samego siebie. Osoba z zaburzeniami psychicznymi może być 

zatrudniona na różnorodnych stanowiskach pracy pod warunkiem ich dostosowania do potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia. Nie jest wskazane, aby stanowisko pracy znajdowało się w miejscu, 

w którym pracownik będzie narażony na kontakt z dużą liczbą nieznanych mu osób (np. supermarket), 

pracownik nie może być narażony na presję psychiczną współpracowników lub klientów. Ważnym 

aspektem jest fakt, aby praca nie narażała pracownika  

na stres. Praca powinna składać się z etapów tak, aby realizując poszczególne etapy pracownik odnosił 

sukcesy. Osoba z zaburzeniami psychicznymi nie może wykonywać prac, od których zależy życie ludzkie. 

Ze względu na różnorodność schorzeń psychicznych osoby niepełnosprawne dotknięte tymi 
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schorzeniami mogą mieć różne problemy wynikające m.in. z zachowań lękowych, nerwic, obsesji, 

wycofania itp. Oczywiście nie można wykluczyć też, że nawroty stanów chorobowych będą bardzo 

rzadkie i problemy zdrowotne pracownika nie będą w ogóle dostrzegalne. Bez wątpienia, dla 

wszystkich zatrudnionych pracowników, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi, praca jest 

elementem dającym poczucie siły, poczucie własnej wartości, poczucie bycia potrzebnym, poczucie 

godności, daje szansę na bycie zdrowszym. 

V. PROCEDURY: 

W celu zrealizowania założonych w Modelu celów zostały opracowane procedury stanowiące sposób 

postępowania związany z obsługą osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 

psychospołeczną w publicznych służbach zatrudnienia, NGO i OHP . 

Procedura 1.  

Przygotowanie stanowiska asystenta wspomagającego. 

Procedura 2.  

Postępowanie przy podejmowaniu i utrzymywaniu kontaktu z klientem. 

Procedura 3. 

Rozmowa rozpoznawcza z klientem. 

Procedura 4.  

Postępowanie przy realizacji poradnictwa zawodowego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Procedura 5.  

Postępowanie przy kierowaniu na warsztaty aktywizacyjne dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Procedura 6.  

Postępowanie przy realizacji pośrednictwa pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Procedura 7. 

Postępowanie przy kierowaniu do innej instytucji zaangażowanej w pomoc osobom  

z zaburzeniami psychicznymi. 

Procedura 8.  

Postępowanie w zakresie kampanii informacyjnej adresowanej do pracodawców, 

promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz stworzenie bazy 

pracodawców chętnych do współpracy 

Procedura 9.  

Badanie jakości wykonania usługi. 
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Cel – Zapewnienie wyspecjalizowanego wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

 
Schemat działania 

1. Przeszkolenie asystenta wspomagającego, w tym w szczególności w zakresie umiejętności 
postępowania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Zebranie informacji o innych podmiotach na lokalnym rynku wyspecjalizowanych  
w udzielaniu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Nawiązanie współpracy z innymi podmiotami wyspecjalizowanymi w udzielaniu pomocy 
osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Istnieje również możliwość zlecania innym podmiotom usług aktywizacji społeczno-zawodowej. 
5. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego złożonego z przedstawicieli instytucji zaangażowanych 

w pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. 
6. Organizowanie cyklicznych spotkań zespołu interdyscyplinarnego w celu oferowania  jak 

najskuteczniejszego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
7. Przygotowanie kampanii informacyjnej adresowanej do pracodawców, promującej 

zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz stworzenie bazy pracodawców chętnych  
do współpracy. 

8. Wyposażenie asystenta wspomagającego w narzędzia umożliwiające dostęp  
do nowoczesnych form obsługi klienta zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. 

 
1) Pracownicy zatrudnieni lub przesunięci na stanowisko asystenta wspomagającego powinni 

legitymować się doświadczeniem zawodowym w obsłudze klienta w instytucjach rynku pracy 
oraz posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji powierzonych zadań. Funkcja 
asystenta wspomagającego może być powierzona pośrednikowi pracy lub doradcy 
zawodowemu. 

2) Czas pracy asystenta wspomagającego powinien obejmować dwa obszary: 

 czas przygotowania merytorycznego (zbieranie informacji, przygotowanie  
do udzielania wsparcia i informacji), 

 czas obsługi klienta. 
3) Współpraca z innymi podmiotami wyspecjalizowanymi w udzielaniu pomocy osobom  

z zaburzeniami psychicznymi powinna opierać się na wymianie informacji, udziale  
w konsultacjach oraz świadczeniu specjalistycznej pomocy klientom wymagającym wsparcia 
np. psychologicznego/psychiatrycznego. 

 
Wymagania do uruchomienia procedury  

 zasoby kadrowe lub środki niezbędne na zatrudnienie asystenta wspomagającego 
wyspecjalizowanego w realizacji wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 środki na zakup usług szkoleniowych dla asystenta wspomagającego. 

 
Rezultat 

PROCEDURA 1. 

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA ASYSTENTA WSPOMAGAJĄCEGO 
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Wyodrębnienie strukturze organizacyjnej stanowiska/funkcji asystenta wspomagającego, 
wyspecjalizowanego w realizacji wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego zadaniem 
podstawowym jest realizacja osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia w zakresie wyznaczenia 
ścieżki działania zmierzającej do pełnej i trwałej aktywizacji zawodowej. 
 

Wykaz dokumentów 
 Karta stanowiska pracy asystenta wspomagającego, 

 Zakres czynności asystenta wspomagającego, wyspecjalizowanego w realizacji wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 Ramowy program szkolenia asystenta wspomagającego, przygotowujący go do pełnienia swojej 
roli – obejmujący zagadnienia z zakresu psychologii lub psychiatrii, w tym pozwalający pozyskać 
wiedzę na temat możliwych zaburzeń psychicznych, a także trudności w życiu zawodowym 
wynikających z różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. 

 
Współpraca  

 niezbędna – asystent wspomagający oraz inne podmioty wyspecjalizowane  
w udzielaniu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi /powołanie zespołu 
interdyscyplinarnego/. 
 
 

 

 

 

Cel – Dbałość o atmosferę bezpieczeństwa, poufności, otwartości i zaufania w trakcie podejmowania 

kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną. 
 

Schemat działania 
1. Dokonanie przez stanowisko doradcy klienta wstępnej weryfikacji czy zgłaszający się klient jest 

osobą należącą do grupy osób z zaburzeniami psychicznymi i wobec tego wymagane jest  
w procesie jego aktywizacji uruchomienie wsparcia asystenta wspomagającego z uwagi  
na zgłaszane przez niego szczególne potrzeby związane z jego zaburzeniami. 

2. Weryfikacja, o której mowa w pkt 1 dokonywana jest na podstawie przedłożonego przez klienta 
orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzającego schorzenie natury psychicznej albo na 
podstawie deklaracji (oświadczenia) złożonej przez klienta, iż jest osobą dotkniętą zaburzeniami 
psychicznymi i związku z tym jest zainteresowany wsparciem asystenta wspomagającego. 

3. Na podstawie ww. orzeczenia o niepełnosprawności lub deklaracji klienta doradca klienta 
instytucji rynku pracy kieruje klienta do asystenta wspomagającego, celem zapewnienia 
klientowi zindywidualizowanego wsparcia, świadczonego z zastosowaniem procedur opisanych 
w standardzie obsługi osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  
z niepełnosprawnością psychospołeczną. 

4. Zapewnienie warunków pozwalających na szczerą, rzeczową rozmowę w zakresie oczekiwań  
i obaw klienta.  

5. Zapewnienie poufności podczas rozmowy – w tym samym pomieszczeniu nie powinni 
znajdować się inni klienci lub pracownicy instytucji rynku pracy.  

6. Stworzenie przyjaznej atmosfery do rozmowy.  
7. Prowadzenie rozmowy prostym, zrozumiałym dla klienta językiem.  

PROCEDURA 2. 

POSTĘPOWANIE PRZY PODEJMOWANIU I UTRZYMYWANIU KONTAKTU Z KLIENTEM 
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8. Stosowanie metod i technik komunikacji interpersonalnej (aktywne słuchanie, parafrazowanie, 
używanie pytań otwartych, używanie pytań pomocniczych zachęcających  
do rozwinięcia wątku).  

9. Wyjaśnienie roli asystenta wspomagającego, jego kompetencji i procedur obowiązujących  
w ramach udzielanego wsparcia. 

9. Asystent wspomagający w podejmowaniu i utrzymywaniu kontaktu z osobą z zaburzeniami 
psychicznymi powinien umiejętnie motywować rozmówcę do wyrażenia swoich oczekiwań 
zawodowych oraz związanych z tym obaw, niedogodności czy problemów. 

10. Asystent wspomagający nie powinien budować dystansu z klientem, a koncentrować się  
na osobie z zaburzeniami psychicznymi, na jej obawach i trudnościach, wskazując jednocześnie 
zalety i podsuwając rozwiązania ewentualnych trudności. 

11. W wypadku gdy komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi jest utrudniona asystent 
wspomagający powinien konsultować problemy i trudności z innymi podmiotami 
wyspecjalizowanymi w pomocy takim osobom, mające na celu zapewnienie jak najlepszego 
wsparcia i doprowadzenia klienta do oczekiwanego przez niego celu (podjęcia trwałego 
zatrudnienia, szkolenia, stażu itp.). 

 
Sposoby motywowania osób z zaburzeniami psychicznymi:  

 uświadomienie klientowi osiąganych przez niego efektów, których nie dostrzega, 

 bazowanie na tzw. „dobrych praktykach”, 

 wskazywanie mocnych stron klienta i ich wykorzystanie w realizacji zaplanowanego wsparcia 
przy aktywnym zaangażowaniu klienta, 

 wspieranie klienta przy samodzielnym formułowaniu jego oczekiwań i zamierzeń.  
 

Wymagania do uruchomienia procedury  
 przeszkolenie doradców klienta, pośredników pracy oraz doradców zawodowych  

i organizowanie dla nich cyklicznych warsztatów podnoszących ogólną świadomość 
pracowników instytucji rynku pracy na temat możliwych dysfunkcji osób z zaburzeniami 
psychicznymi, jakich trudności może doświadczać osoba z zaburzeniami psychicznymi  
w środowisku pracy. Szkolenie w formie warsztatów, w tym on-line, uczące zadawania klientowi 
właściwych pytań, które pozwolą pracownikowi na wstępnym etapie rozmowy ocenić między 
innymi czy klient zgłasza szczególne potrzeby, jakich trudności doświadcza klient i czy byłoby 
potrzebne mu dodatkowe wsparcie (z udziałem asystenta wspomagającego i procedur 
przewidzianych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 

 zgłoszenie się klienta do asystenta wspomagającego, 

 wiedza z kim rozmawiamy (czy mamy do czynienie z osobą z zaburzeniami psychicznymi, która 
zgłasza szczególne potrzeby związane ze swoją sytuacją). 

 sprawdzenie czy asystent wspomagający jest właściwy do załatwienia sprawy (czy dana osoba 
jest zainteresowana uzyskaniem wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej). 

 

Rezultat 
 nawiązanie kontaktu z klientem w atmosferze gwarantującej bezpieczeństwo, poufność, 

otwartość i zaufanie, 

 zidentyfikowanie ewentualnej potrzeby zastosowania innych usług, 

 ustalenie zasad współpracy z klientem. 
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Wykaz dokumentów 
 Karta klienta (służąca do zebrania danych o kliencie, uzupełniona o klauzule wynikające  

z RODO). 
 

Współpraca  
 niezbędna – klient (osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 

psychospołeczną). 
 
 

 

 

 

Cel – Właściwe rozpoznanie szczególnych potrzeb klienta, jego oczekiwań, obaw, ewentualnych 

problemów i przeszkód w zakresie pełnej i trwałej aktywizacji zawodowej osoby z zaburzeniami 
psychicznymi. 

 
Schemat działania  
1. W czasie rozmowy rozpoznawczej asystent wspomagający powinien ustalić sytuację osoby  

z zaburzeniami psychicznymi w następujących obszarach: 
1) Sytuacja zdrowotna klienta, na którą składają się następujące elementy: 

 od kiedy klient choruje, 

 czy została orzeczona niepełnosprawność, 

 czy niepełnosprawność jest trwała, czy czasowa tzn. istnieje możliwość poprawy sytuacji 
zdrowotnej, czy niepełnosprawność może się pogłębiać, 

 czy osoba z zaburzeniami psychicznymi pozostaje pod opieką lekarską, opieką psychologiczną  
i opieką psychoterapeutyczną, 

 inne, wynikające ze stanu zdrowia istotne dla dokonania oceny wstępnej i planowania 
aktywizacji zawodowej klienta, 

2) Kompetencje, możliwości i umiejętności klienta: 

 poziom wykształcenia, 

 kwalifikacje zawodowe, 

 umiejętności nieudokumentowane, 

 zainteresowania, hobby. 
3) Funkcjonowanie w sferze rozwoju zawodowego: 

 czy klient pracował zawodowo,  

 czy klient jest zainteresowany rozwojem zawodowym, dalszym kształceniem, 

 czy klient podejmuje działania celem znalezienia pracy lub podjęcia kształcenia. 
4) Funkcjonowanie psychologiczne: 

 Funkcjonowanie psychospołeczne – deklarowanie trudności dotyczących funkcjonowania  
w sferze psychicznej oraz widoczne trudności dotyczące codziennego funkcjonowania, 
przekładające się na zdolność do pracy zawodowej,  

 gotowość do zmiany sytuacji – motywacja (postawa aktywna, ambicje, marzenia, plany, cele). 
2. W czasie rozmowy rozpoznawczej asystent wspomagający powinien również: 

1) Ustalić możliwości zaproponowania odpowiedniego postępowania. 
2) Przekazać informacje dotyczące usług i możliwych do podjęcia zindywidualizowanych działań: 

PROCEDURA 3.  

ROZMOWA ROZPOZNAWCZA Z KLIENTEM  
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 ustalenie potrzeby skorzystania z usługi poradnictwa zawodowego, warsztatów z zakresu 
aktywnego poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych, czy też usługi pośrednictwa pracy, 

 przedstawienie informacji o możliwościach samodzielnego poszukiwania pracy, źródłach 
wiedzy, o wolnych miejscach pracy, 

 przedstawienie informacji o innych usługach, z których może skorzystać klient (wsparcie innej 
instytucji zaangażowanej w pomoc osobom chorym psychiczne),  

 przekazanie informacji o pracodawcach zarejestrowanych w bazie pracodawców chętnych  
do współpracy – zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Przy identyfikowaniu problemów i przyczyn trudnej sytuacji, jak i wyznaczaniu celów dalszego działania 
istotny jest aktywny udział klienta i wsparcie ze strony rodziny i bliskich. Należy pamiętać,  
że sytuacja osób z zaburzeniami psychicznymi może ulegać dynamicznym zmianom, wynikającym 
chociażby z pogorszenia się stanu zdrowia. Zmiany mogą także wynikać z działań podejmowanych  
w trakcie realizacji procesu wsparcia w aktywizacji zawodowej klienta. Wobec powyższego sposób 
postępowania musi podlegać modyfikacjom tak, aby odpowiadał on faktycznie występującej sytuacji  
i problemom klienta. 

 
Wymagania do uruchomienia procedury 

 zbudowanie właściwych realizacji z klientem, opartych na zaufaniu, szczerości  
i szacunku, 

 ukierunkowanie pełnej uwagi i koncentracji w zakresie rozpoznania oczekiwań i obaw klienta. 
 

Rezultat 
 wiedza na temat oczekiwań klienta, 

 wyznaczenie problemów i ustalenia przyczyn trudnej sytuacji zawodowej klienta, 

 wyznaczenie celów zmian, 

 przedstawienie propozycji adekwatnej do potrzeb i oczekiwań klienta, 

 ustalenie indywidualnej ścieżki zawodowej klienta(IŚZ). 

 
Wykaz dokumentów 

 Arkusz diagnozy sytuacji klienta 

 Indywidualna ścieżka zawodowa (IŚZ) 

 
Współpraca  

 niezbędna – klient (osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 
psychospołeczną) 
 
 

 

 

 

 

Cel – Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi poradnictwa zawodowego w sposób 

zindywidualizowany i dostosowany to potrzeb i możliwości osoby z zaburzeniami psychicznymi  

oraz wsparcie klienta w rozwiązaniu jego problemu zawodowego. 

PROCEDURA 4.  

POSTĘPOWANIE PRZY REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA OSÓB   

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCĄ  

Z PSYCHOSPOŁECZNĄ 
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Schemat działania  

1. Ustalenie potrzeby udzielenia klientowi pomocy doradcy zawodowego. 

2. Nawiązanie przez asystenta wspomagającego współpracy z doradcą zawodowym,  

celem przeprowadzenia usługi poradnictwa zawodowego dostosowanej do szczególnych 

potrzeb klienta. 

3. Analiza przez doradcę zawodowego zgromadzonej przez asystenta wspomagającego 

dokumentacji dotyczącej klienta (zapoznanie się z informacjami o kliencie, aktualizacja wiedzy 

fachowej przez doradcę zawodowego) obejmująca w szczególności:  

 przeanalizowanie informacji o ścieżce edukacyjnej klienta,  

 zaznajomienie się z informacjami na temat wykształcenia zawodowego, doświadczenia 

zawodowego klienta,  

 zaznajomienie się z informacjami o rodzaju usług, z których do tej pory klient skorzystał  

oraz o podejmowanych i zrealizowanych działaniach.  

4. Uzyskanie informacji o aktualnej sytuacji występującej na rynkach: edukacyjnym  

i pracy w zakresie dotyczącym aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi.  

5. Uzyskanie informacji na temat możliwości dalszej nauki w systemach szkolnym  

lub pozaszkolnym (dokształcania, szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i innych form).  

6. Przeprowadzenie całościowej analizy danych (dane i informacje zgromadzone przy realizacji 

działań). 

7. Przeprowadzenie rozmowy doradczej z klientem lub innej formy poradnictwa zawodowego 

umożliwiającej diagnozę doradczą, obejmującej: 

 wyjaśnienie sprawy – umożliwienie klientowi przedstawienie własnego problemu 

zawodowego, ustalenie hierarchii problemów zgłaszanych przez klienta, określenie 

głównych problemów klienta, wspólne rozważenie z klientem propozycji rozwiązań 

problemu, ocena zdolności klienta i własnych kompetencji do rozwiązania problemu, 

rozważenie możliwości włączenia do sprawy innych specjalistów (np. psychiatry, 

psychologa), 

 zgromadzenie danych – ocena dotychczasowej ścieżki edukacyjnej, kariery  

i posiadanych kwalifikacji, ocena możliwości intelektualnej, ocena motywacji, uzdolnień, 

zainteresowań i predyspozycji, ocena sposobów funkcjonowania podczas wykonywania 

zadań, ocena funkcjonowania w kontaktach interpersonalnych, 

 podejmowanie decyzji – wypracowanie z klientem wspólnej procedury postępowania, 

ustalenie potrzeby przeprowadzenia badań psychologicznych dotyczących określenia 

zdolności, zainteresowań, inteligencji, osobowości i temperamentu oraz ze względu na 

wymagania stawiane przez pracodawcę w zakresie przydatności zawodowej, ustalenie 

potrzeby wykonania specjalistycznych badań lekarskich w przypadku istniejących 

ograniczeń zdrowotnych, mających wpływ na rozwiązanie problemu zawodowego klienta, 

analiza oraz ewentualna modyfikacja indywidualnej ścieżki zawodowej (IŚZ), omówienie 

sposobu realizacji każdego działania, zmotywowanie do działania oraz określenie 

ewentualnego terminu kolejnych spotkań. 

8. Bieżąca współpraca doradcy zawodowego z asystentem wspomagającym, w zakresie ustaleń 

dokonanych w trakcie realizacji poradnictwa zawodowego. 

9. Wpisanie każdorazowo (po kolejnych spotkaniach) do Karty Usług Doradczych wymaganych 

informacji oraz ustaleń dotyczących klienta.  

10. Wpisanie do Rejestru porad indywidualnych osoby korzystającej z porady.  
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Wymagania do uruchomienia procedury  

 wiedza na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w zakresie możliwości zatrudniania osób 

z zaburzeniami psychicznymi, 

 wiedza na temat możliwości udzielania wsparcia dla osób w trudnej sytuacji psychologicznej 

(infolinie, organizacje wspierające), w tym możliwości uzyskania pomocy prawnej, 

 wiedza w zakresie standardów prowadzenia rozmowy doradczej, 

 wiedza na temat możliwości wykonania specjalistycznych badań lekarskich/ 

psychologicznych na lokalnym rynku, 

 wiedza na temat oceny zachowań i postaw osób z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym wiedza na temat radzenia sobie z możliwymi utrudnieniami w trakcie prowadzenia 

porady zawodowej – zapewnienie warsztatów dla doradców klienta obejmujących swym 

zakresem te zagadnienia. 

Rezultat 

 podjęta przez klienta decyzja w sprawie rozwoju zawodowego,  

 zdiagnozowanie problemu zawodowego klienta, 

 określona przydatność klienta do danego zawodu, 

 przygotowana indywidualna ścieżka zawodowa, 

 wypracowany sposób kontynuacji pracy z klientem. 

 

Wykaz dokumentów 

 Karta usług doradczych, 

 Rejestr porad indywidualnych, 

 Ankieta diagnozująca potrzeby, oczekiwania, obawy, problemy i przeszkody. 

Współpraca  

Niezbędna: Klient (osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 

psychospołeczną), asystent wspomagający, doradca zawodowy. 

 

 

 

 

 

Cel – przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do radzenia sobie na rynku pracy, w tym  

w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. 

Schemat działania  

1. Asystent wspomagający prowadzi uczestników poprzez proces uczenia się i wspiera ich w 

działaniach skierowanych na aktywizację zawodową. 

PROCEDURA 5.  

POSTĘPOWANIE PRZY KIEROWANIU NA WARSZTATY AKTYWIZACYJNE DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 
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2. Wsparcie w postaci warsztatów aktywizacyjnych realizowane jest przy udziale psychologa 

lub psychiatry. 

3. Podczas zajęć uczestnicy uczą się oraz praktycznie stosują nabyte umiejętności w zakresie 

poznania własnych predyspozycji, możliwości i zainteresowań zawodowych  

oraz poruszania się na rynku pracy, w tym poszukiwania i uzyskiwania pracy. 

4. Zajęcia realizowane są dla wszystkich osób, co do których istnieje taka potrzeba,  

w szczególności dla osób, które są bierne zawodowo i mają szczególne potrzeby związane  

w zakresie aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, osób  które nie posiadają 

doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy  

w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu oraz osób, które  

w związku ze swoją chorobą nie mogły podjąć zatrudnienia i chcą powrócić na rynek pracy 

po długim okresie braku aktywności zawodowej. 

5. Celem warsztatów jest: 

 analiza własnych predyspozycji i kwalifikacji zawodowych, w tym: 
-  co muszę wiedzieć o sobie przed rozpoczęciem poszukiwania pracy, 
 -  odkrywanie własnych mocnych i słabych stron, 
 -  wstępny bilans kwalifikacji zawodowych i kompetencji, 

 zyskanie świadomości mocnych i słabych stron,  

 zyskanie świadomości ich znaczenia w przydatności do pracy, 

 pokazanie uczestnikom, że wybierając przyszłą pracę, należy brać pod uwagę własne 
umiejętności i predyspozycje,  

 zyskanie świadomości własnych sukcesów i osiągnięć, wzmacnianie poczucia własnej 
wartości poprzez akceptację grupy; definiowanie swoich marzeń i planów; wzajemna 
motywacja, 

 przeprowadzenie z uczestnikami zajęć integracyjnych, socjoterapeutycznych, rozwoju 
osobistego i zawodowego, 

 poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy i mechanizmów,  
które nimi rządzą, 

 zapoznanie uczestników się ze specyfiką różnych zawodów, 

 wyposażenie uczestników w umiejętność poszukiwania pracy, 

 wyposażenie uczestników w umiejętność autoprezentacji, 

 zastosowanie różnorodnych metod i technik poszukiwania pracy, takich jak: 
 tworzenie życiorysu i listu motywacyjnego, 
 przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, 
 wykorzystanie telefonu podczas poszukiwania pracy, 

6. Warsztaty aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z co najmniej 5 osób  
i nie więcej niż 8 osób. 

7. Zajęcia aktywizacyjne realizowane są w oparciu o program przygotowany przez asystenta 
wspomagającego, doradcę zawodowego oraz psychologa lub psychiatrę, który składa się  
z dwóch części: 

 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale  
na odrębne sesje tematyczne, 

 60 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują 
pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana 
doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy. 

8. Program warsztatów musi być dostosowany do szczególnych potrzeb uczestników – osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 
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9. W trakcie warsztatów wykorzystywane są w szczególności następujące metody pracy: 
wykład prowadzącego, praca grupowa, praca indywidualna, aktywność uczestników, różnorodne 
ćwiczenia  praktyczne, rozwiązywanie zadań, scenki sytuacyjne itp.   

Wymagania do uruchomienia procedury 

 opracowanie programu warsztatów aktywizacji zawodowej dostosowanego do 

szczególnych  potrzeb i problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 zaangażowanie w opracowanie programu warsztatów oraz prowadzenie warsztatów 

psychologa lub psychiatry, 

 odpowiednie przeszkolenie dla pracowników realizujących warsztaty, celem 

podniesienia ich świadomości w zakresie dostosowania metod pracy do osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

Rezultat 

 pobudzanie do aktywności intelektualnej uczestników oraz wzmocnienie poczucia własnej 
wartości, 

 uzyskanie przez uczestników warsztatów wiedzy na temat własnej osoby – mocnych  

i słabych strona, umiejętności i predyspozycji oraz właściwego wykorzystania ich  

w procesie poszukiwania pracy, 

 ułatwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi poruszania się po rynku pracy, 

 przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi na możliwe sytuacje trudne mogące 

wystąpić w trakcie poszukiwania pracy, trudne pytania mogące pojawić się w trakcie 

rozmowy kwalifikacyjne, spadek motywacji wynikający z przedłużającego się procesu 

poszukiwania pracy, 

 nabycie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania swoich atutów, kwalifikacji i umiejętności, 

które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy z punktu widzenia oferowanego 

stanowiska pracy. 

Wykaz dokumentów 

 Ramowy program warsztatów aktywizacyjnych, dostosowywany do potrzeb osób  

z zaburzeniami psychicznymi, uwzględniający różnorodne ćwiczenia pobudzające aktywność 

uczestników warsztatów oraz wzmacniających ich poczucie własnej wartości, 

 Wzory dokumentów aplikacyjnych – CV i list motywacyjny, 

 Broszurki z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami pojawiającymi się trakcie 

rozmów kwalifikacyjnych, 

 Filmy instruktażowe z zakresu autoprezentacji.  

Współpraca  

Niezbędna: Klient (osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 

psychospołeczną), asystent wspomagający, doradca zawodowy, psycholog/psychiatra 
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Cel – organizacja pośrednictwa pracy, wprowadzenie klienta na rynek pracy oraz wsparcie  

w zatrudnieniu i monitoring zatrudnionej osoby. 

Schemat działania  

1. Stałe utrzymywanie i nawiązywanie przez asystenta wspomagającego nowych kontaktów  

z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Rejestrowanie w utworzonej bazie pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Zgłoszenie oferty pracy przez pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem osoby  

z zaburzeniami psychicznymi i ustalenie wymagań dotyczących poszukiwanego pracownika. 

4. Udzielanie klientowi informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia,  

a także o możliwościach jej poszukiwania. 

5. Nawiązywanie indywidualnych kontaktów z pracodawcą w celu przedstawienia profilu 

kandydata do pracy oraz udział asystenta wspomagającego w indywidualnych spotkaniach 

kandydata do pracy z pracodawcą. 

6. Organizowanie przy współpracy asystenta wspomagającego, pośrednika pracy  

oraz pracodawcy wizyt studyjnych u pracodawcy, celem zaprezentowania zainteresowanym 

kandydatom do pracy – osobom z zaburzeniami psychicznymi, oferowanych stanowisk pracy, z 

uwzględnieniem zakresu zadań do realizacji oraz przyjętego u pracodawcy sposobu realizacji 

ww. zadań, wymaganych kompetencji, poznanie atmosfery panującej w środowisku pracy itp. 

7. Współpraca asystenta wspomagającego z komórką pośrednictwa pracy w zakresie 

doprowadzenia osoby z zaburzeniami psychicznymi do zatrudnienia, w szczególności: 

 prowadzenie negocjacji z pracodawcą mających na celu ustalenie warunków pracy 

odpowiednich dla przyszłych pracowników – osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, 

umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami 

pracodawcy na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości  

i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy, 

 przedstawienie klientowi oferty pracy i wsparcie klienta w podjęciu decyzji. 

8. Wyznaczenie przez pracodawcę spośród zatrudnionych pracowników opiekuna osoby chorej 

psychicznie (asystenta pracodawcy)1. 

9. Opiekun osoby chorej psychicznie musi spełniać następujące wymagania: 

                                                           
1 Narzędzie wypracowane: Podręcznik „Asystent pracodawcy ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych” przygotowany  
w ramach zadania publicznego pt. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnej formy wsparcia pracodawców 
pn. „Asystent pracodawcy” współfinansowanego ze środków otrzymanych z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego.  

PROCEDURA 6.  

POSTĘPOWANIE PRZY REALIZACJI POŚREDNICTWA PRACY DLA OSÓB CHORYCH 

PSYCHICZNE, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 
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 osoba zatrudniona u pracodawcy i posiadająca co najmniej 3 letni staż pracy, 

 miejscem wykonywania pracy przez opiekuna osoby chorej psychicznie jest to samo 

miejsce, w którym będzie realizowała zadania osoba przyjmowana do pracy, 

 odpowiednie przeszkolenie dla wyznaczonego przez pracodawcę opiekuna,  

celem podniesienia jego świadomości w zakresie dostosowania metod pracy do osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz nabycie wiedzy na temat zachowań i postaw osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym wiedza na temat radzenia sobie z możliwymi 

utrudnieniami w trakcie wykonywania pracy przez osobę z zaburzeniami psychicznymi. 

10. Pracodawca, który nawiąże stosunek pracy  z osobą z zaburzeniami psychicznymi otrzymuje 

gratyfikację finansową z tego tytułu przez okres pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia osoby  

z zaburzeniami psychicznymi, finansowaną przez instytucję rynku pracy. 

11. Opiekun wyznaczony przez pracodawcę do wspierania zatrudnionej osoby zaburzeniami 

psychicznymi otrzymuje dodatek motywacyjny przez pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia 

 ww. osoby, finansowany przez instytucję rynku pracy. 

12. Wsparcie klienta przez asystenta wspomagającego w sytuacjach trudnych w życiu zawodowym 

przez pierwsze 6 m-cy zatrudnienia, w szczególności udzielanie pomocy  

w sytuacjach trudnych w miejscu pracy, współpraca z pracodawcą i opiekunem wyznaczonym 

przez pracodawcę. 

13. W razie takiej potrzeby ze strony klienta, w procesie podejmowania i utrzymania zatrudnienia 

(podjęcie decyzji o przyjęciu oferty pracy, bezpośrednie poruszanie się w środowisku pracy itp.) 

możliwy jest również udział innych podmiotów (psycholog/psychiatra). 

Wymagania do uruchomienia procedury  

 uzyskanie informacji o pracodawcach wyrażających chęć zatrudnienia osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 uzyskanie informacji o wolnych miejscach pracy i możliwości jej podjęcia przez osoby  

z zaburzeniami psychicznymi, 

 analiza pod kątem doboru kandydatów na konkretne miejsca pracy, 

 poznanie technik negocjacyjnych, 

 zapewnienie przez asystenta wspomagającego bieżącego wsparcia dla osoby z zaburzeniami 

psychicznymi w pierwszym okresie zatrudnienia, 

 wiedza pośrednika pracy realizującego pośrednictwo pracy na temat zachowań i postaw osób z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym wiedza na temat radzenia sobie z możliwymi utrudnieniami 

w trakcie realizacji pośrednictwa pracy – zapewnienie warsztatów  

dla pośrednika pracy obejmujących swym zakresem te zagadnienia, 

 środki finansowe na gratyfikacje dla pracodawcy,  

 środki finansowe na dodatek motywacyjny dla wyznaczonego przez pracodawcę opiekuna 

osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Rezultat 

 podjęcie zatrudnienia, stażu odpowiedniego dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Wykaz dokumentów 

 Baza pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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 Baza ofert pracy odpowiednich dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Współpraca 

 niezbędna – klient (osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 
psychospołeczną) oraz pracodawcy. 

 

 

 

 

 

 

Cel – Celem poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego w procesie aktywizacji zawodowej jest 

poprawa w radzeniu sobie wobec aktualnych problemów związanych z aktywizacją zawodową. 
 

Schemat działania  

1. Przyjmowanie zgłoszeń od klientów wyrażających potrzebę skorzystania  
z poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego. 

2. Podejmowanie przez asystenta wspomagającego lub doradcę zawodowego inicjatywy  
w zakresie skierowania klientów wymagających w procesie aktywizacji skorzystania  
z poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego. 

3. Uruchomienie postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego  

na realizację poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego przez wykonawcę (placówki 

świadczące pomoc psychologiczną/psychiatryczną) oraz zawarcie umowy na realizację 

zamówienia. 

4. Przygotowanie i aktualizacja bazy danych o Wykonawcach (placówkach świadczących pomoc 
psychologiczną/psychiatryczną), zawierających takie dane jak: nazwa i adres placówki,  
nr telefonu, e-mail, strona www, godziny przyjmowania klientów. 

5. Bieżąca wymiana informacji oraz współpraca asystenta wspomagającego z Wykonawcą w celu 
płynnej i kompleksowej realizacji procesu aktywizacji osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

6. Dokumentowanie przez Wykonawcę realizacji zamówienia: 

 wypełnianie karty dokumentującej przedmiot usługi poradnictwa 
psychologicznego/psychiatrycznego, sporządzanie notatek ze spotkania, 

 prowadzenie karty czasu pracy specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę  
do realizacji zamówienia,  

 wypełnianie dokumentów celem rozliczenia realizacji umowy, 

 sporządzanie okresowych raportów z realizacji zamówienia. 
7. Udział w ewaluacji poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego. 
8. Poradnictwo psychologiczne/psychiatryczne może obejmować kilka spotkań z klientem według 

zapotrzebowania. 
9. Usługa poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego może być stosowana  

na każdym etapie i w trakcie realizacji każdej procedury wskazanej w niniejszych standardach, 
zmierzającej do udzielenia wsparcia osobie chorej psychicznie w procesie aktywizacji 
zawodowej. 
 

PROCEDURA 7.  

POSTĘPOWANIE PRZY KIEROWANIU KLIENTA DO INNEGO PODMIOTU 

(psychiatra, psycholog) WYSPECJALIZOWANEGO W ZAKRESIE POMOCY DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

PSYCHOSPOŁECZNĄ 
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Wymagania do uruchomienia procedury  

 informacje o podmiotach świadczących pomoc psychologiczną/psychiatryczną, 

 wiedza w zakresie procedury wyłonienia  wykonawcy do realizacji zamówienia, 

 środki finansowe na realizację zamówienia, 

 opracowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia, 

 opracowanie dokumentacji wymaganej do realizacji umowy. 

Rezultat 

 wsparcie klienta, asystenta wspomagającego oraz doradcy zawodowego w zakresie 

poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego i w efekcie zapewnienia kompleksowego 

wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w zakresie poruszania się na rynku pracy,  

a przede wszystkim radzenia sobie z ewentualnymi obawami, problemami i przeszkodami  

z którymi boryka się klient w związku z procesem aktywizacji zawodowej, 

 wsparcie klienta w razie problemów pojawiających się w środowisku pracy. 

 

Wykaz dokumentów 

 Druk zgłoszenia klienta dotyczący potrzeby skorzystania z poradnictwa 
psychologicznego/psychiatrycznego, 

 Druk skierowania klienta wymagającego poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego. 

 Dokumentacja zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy  
na realizację poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego. 
 

Współpraca 

 niezbędna – asystent wspomagający, Wykonawca, klient  
 

 

 

VI. ZASOBY 

 

 

 

 

Cel – Zmiana nastawienia pracodawców poprzez wyposażenie pracodawców w podstawową wiedzę z 

zakresu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku pracy. Dzięki zmianie 

nastawienia pracodawców możliwe będzie stworzenie bazy pracodawców skłonnych zatrudniać osoby 

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

PROCEDURA 8.  

POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE KAMPANII INFORMACYJNEJ ADRESOWANEJ  

DO PRACODAWCÓW, PROMUJĄCEJ ZATRUDNIANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ ORAZ 

STWORZENIE BAZY PRACODAWCÓW CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY 
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Schemat działania 

1. Za nawiązywanie współpracy z Pracodawcami w zakresie promowania zatrudnienia osób  

z zaburzeniami psychicznymi odpowiada asystent wspomagający. 

2. Prowadzenie kampanii informacyjnej obejmuje przygotowanie pakietu materiałów 

informacyjnych (plakatów, ulotek, broszurek, gadżetów itp.), koordynację spotkań  

z pracodawcami, tworzenie notatek na stronę internetową, współpracę z mediami, 

3. Podstawowymi kanałami informacyjnymi w trakcie realizowanej kampanii informacyjnej są  

w szczególności social media (FB, instagram), a także telewizja lokalna, lokalne portale 

internetowe, lokalna prasa, placówki, instytucje gminne, miejskie i powiatowe.  

4. Wśród narzędzi informacyjnych stosuje się według wyboru m.in.: konferencje, reportaże, 

reklamowe spoty telewizyjne, notatki, wywiady, ogłoszenia prasowe, aktualizacje i informacje 

zamieszczane na stronie internetowej, posty, zdjęcia i filmy, warsztaty szkoleniowo-

informacyjne, w tym on-line, bezpośredni kontakt z pracodawcami, jak również materiały 

promocyjne - plakaty, ulotki, broszury i gadżety.  

5. Grupą docelową kampanii informacyjnej są pracodawcy i  ich otoczenie, ale również ogół 

społeczeństwa (opinia publiczna). Do każdej z tych grup należy dostosować adekwatne kanały 

komunikacji i narzędzia promocji.  

6. Podczas prowadzenia kampanii informacyjnej realizowane są następujące działania:  

 prowadzenie wszelkich działań informacyjnych nakierowanych na poszerzenie wiedzy 

pracodawców na temat zaburzeń psychicznych, 

 przeprowadzenie cyklu warsztatów szkoleniowo-informacyjnych dla pracodawców, 

mających na celu szerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zmianę wizerunku 

społecznego osoby z zaburzeniami psychicznymi, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń 

społecznych, 

 indywidualne spotkania asystenta wspomagającego z pracodawcami w celu uzyskania 

ofert pracy i staży dla osób z zaburzeniami,  

 konsultacje z zakresu dostosowania i wyposażenia stanowisk pracy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi,  

 przygotowanie pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia tych osób w miejsce pracy. 

7. Stworzenie bazy pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Wymagania do uruchomienia procedury 

 wiedza na temat profesjonalnego prowadzenia kampanii informacyjnej, 

 znajomość zagadnień z zakresu trudności dotyczących funkcjonowania 

psychospołecznego i zawodowego, których mogą doświadczać osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 wiedza na temat funkcjonowania social mediów, 

 środki finansowe na przeprowadzenie kampanii informacyjnej.  

Rezultat 

 dotarcie z informacją do jak największej liczby pracodawców, 
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 zapewnienie stałego dostępu do bieżącej informacji na temat zaburzeń psychicznych  

i funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie, a szczególnie w 

środowisku pracy, 

 stworzenie bazy pracodawców chętnych do współpracy. 

Wykaz dokumentów 

 Program warsztatów szkoleniowo – informacyjnych dla pracodawców, 

 pakiet materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki, broszurki i gadżety itp.) 

Współpraca  

 niezbędna – asystent wspomagający, pracodawcy  
 

 

 

 

\ 

Cel – Badanie jakości wykonania usługi jest istotnym elementem przyczyniającym się  

do stałego podnoszenia poziomu jakości świadczonej usługi. Jest to niezbędne do pozyskania informacji 

o tym, w jakim stopniu podejmowane działania zaspokajają oczekiwania klientów  

co do jakości usługi. Stopień zadowolenia klienta jest wyznacznikiem jakości świadczonych usług,  

a jednocześnie jest motorem do podejmowania działań, mających na celu stałe doskonalenie. 

Monitorowanie ocen jakości usług zakłada dwa podstawowe cele:  

1. Rozpoznanie i ocenę obecnego stanu jakości świadczonych usług.  

2. Okresową analizę wpływu realizacji programu doskonalenia jakości wykonania usługi  

na oceny klientów.  

Schemat działania 

1. Informacja zwrotna od klienta pozwala zidentyfikować słabe i mocne strony  

w zakresie wszystkich aspektów procesu świadczenia usługi.  

2. Informacja musi dać odpowiedź na następujące pytania:  

• Które elementy procesu świadczenia usługi są w odczuciu klientów najmocniejsze,  

a które najsłabsze?  

• Jakie są przyczyny niezadowolenia klientów?  

• Jakie są potrzeby i oczekiwania klientów?  

• Które elementy obsługi klientów są nadal, w ocenie klientów, niedostateczne  

i wymagają usprawnień?  

3. Podstawowym celem analizy danych powinna być identyfikacja błędów systematycznych, 

ustalenie ich przyczyn i sposobów zapobiegania.  

4. Informacje zwrotne od klientów powinny być dokładnie analizowane, porządkowane  

i przekazywane do osób zarządzających instytucją rynku pracy. 

5. Jakość usługi powinna być ciągle doskonalona jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby 

rynku oraz jako reakcja na odchylenia od założonych celów.  

PROCEDURA 9.  

 BADANIE JAKOŚCI WYKONANIA USŁUGI 

 



24 
 

6. Jeśli cechy usługi nie odpowiadają wcześniejszym oczekiwaniom, klient nie jest 

usatysfakcjonowany. Dlatego też należy regularnie zbierać i analizować informacje o tym,  

czy sposób świadczenia usługi odpowiada wymaganiom klientów.  

7. Badanie stopnia zadowolenia klientów z jakości usług wymaga wyboru i zastosowania 

odpowiednich technik gromadzenia danych dostosowanych do możliwości osób  

z zaburzeniami psychicznymi. W katalogu dostępnych technik można wskazać poniższe  

do wyboru:  

 System skarg i sugestii – wymaga dostarczenia klientom formularzy, w których mogą  

oni wskazać swoje uwagi i sugestie. 

 Badania ankietowe – �wymaga dostarczenia do klientów kwestionariuszy oceny jakości 

świadczonej usługi. Pytania w kwestionariuszu powinny być tak ułożone, aby nie 

ograniczały się do odpowiedzi „tak” lub „nie”, lecz pozwalały na szerszą wypowiedź. 

Pytania w kwestionariuszu mogą dotyczyć: ogólnego stopnia zadowolenia z usługi, 

oczekiwań w stosunku do usługi i stopnia ich zaspokojenia, problemów, jakie klient 

napotkał w trakcie realizacji usługi i sugestie usprawnień, oceny różnych elementów 

usługi pod względem ważności każdego z nich dla klientów oraz ocenę wykonania każdego 

z tych elementów, gotowości klienta do ponownego skorzystania z usługi, skłonności 

klienta do rekomendowania usługi innym osobom, 

 Wywiad bezpośredni z klientem – ma na celu bezpośrednią wymianę opinii i uwag  

do wykonania usługi. Stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z nowymi 

oczekiwaniami i wymaganiami klienta, 

 Wywiad telefoniczny z klientem.  

Obok badania jakości wykonania usługi, poszczególne procedury wskazane w niniejszych standardach 
podlegają bieżącej kontroli jakości w zakresie każdej z procedur w trakcie ich realizacji. Bieżącej kontroli 
podejmowanych czynności  dokonuje zespół pracowników zaangażowanych w realizację danej 
procedury standardu obsługi osób chorych psychicznie (tj.: doradca klienta, asystent wspomagający, 
doradca zawodowy czy pośrednik pracy). Pracownicy dokonują bieżącej kontroli  
na zasadzie samooceny i samokontroli wykonanych czynności i działań. 

W trakcie kontroli jakości wykonania danej procedury należy: 

 przeanalizować prawidłowość wykonania poszczególnych czynności, 

 przeanalizować przyczyny nie uzyskania właściwych rezultatów, 

 przeanalizować zachowanie i postawę osoby chorej psychicznie, 

 przeanalizować zachowania i postępowanie innych podmiotów współpracujących, 

 przeprowadzenie analizy poprawności wypełnienia dokumentów, 

 zastanowić się nad możliwością lepszego wykonania procedury, 

 wyciągnąć wnioski, 

 wdrożyć działania naprawcze. 
 

Wymagania do uruchomienia procedury  

 wiedza na temat metodologii prowadzenia badań jakości usług, dostosowanej do 

możliwości osób z zaburzeniami psychicznymi,  

 wiedza w zakresie analizy wyników prowadzonych badań, ankiet, wywiadów 

bezpośrednich i telefonicznych, 
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 wiedza w zakresie wdrażania usprawnień zmierzających do poprawy jakości 

świadczonych usług. 

Rezultat 

 zidentyfikowanie ewentualnych błędów oraz ustalenie ich przyczyn  

i wdrożenie działań naprawczych, 

 realizacja usługi na coraz wyższym poziomie, 

 zaspokajanie rzeczywistych oczekiwań klientów w zakresie realizacji usługi. 

 

Wykaz dokumentów 

 Rejestr bieżących skarg i sugestii klientów, zawierający opis uwagi  

i proponowane sposoby naprawy niepożądanych czynności, 

 Kwestionariusz ankietowy oceny jakości świadczonych usług, 

 Scenariusz wywiadów bezpośrednich z klientem, 

 Scenariusz wywiadów telefonicznych z klientem, 

 Dokument „Analiza jakości wykonania usługi” zawierający w szczególności ocenę stanu 

zastanego oraz proponowane usprawnienia oraz środki naprawcze poprawiające 

standard obsługi klienta – osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Współpraca  

 niezbędna – klient (osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością 
psychospołeczną). 

 

1. ZASOBY LUDZKIE 

Standard usługi: Obsługa osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością 

psychospołeczną jest realizowany przede wszystkim przez asystenta wspomagającego wspieranego 

przez doradców zawodowych i pośredników pracy. Asystent wspomagający oraz wszyscy pracownicy 

instytucji rynku pracy zaangażowani w realizację wyspecjalizowanego wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi powinni legitymować się odpowiednim poziomem wiedzy merytorycznej  

oraz kompetencjami niezbędnymi dla realizacji niniejszych procedur. 

1.1 . Ogólny model kompetencji zawodowych asystenta wspomagającego:  

A. Zakres zadań i odpowiedzialności asystenta wspomagającego obejmuje w szczególności 

następujące zadania: 

 zapewnienie stałej opieki i kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi w celu 

zapewnienia jej kompleksowej usługi wsparcia w zakresie realizacji aktywizacji 

zawodowej, 

 zbieranie i gromadzenie informacji o innych podmiotach na lokalnym rynku 

wyspecjalizowanych w udzielaniu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi  

oraz udzielanie tych informacji zainteresowanym klientom, 

 współpraca z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, a także pracodawcą  

i wyznaczonym przez pracodawcę opiekunem osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

celem zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi,  
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 gromadzenie dokumentacji dotyczącej klienta, niezbędnej w procesie realizacji 

aktywizacji zawodowej, 

 udział w opracowaniu programu zajęć aktywizacyjnych, dostosowanego  

do szczególnych potrzeb i problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 nawiązanie i realizacja współpracy z innymi podmiotami wyspecjalizowanymi  

w udzielaniu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi (poradnictwo 

psychologiczne/psychiatryczne), 

 przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjnej adresowanej do pracodawców, 

promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz stworzenie bazy 

pracodawców chętnych do współpracy, 

 stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy 

zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

 prowadzenie bazy pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 nawiązywanie indywidualnych kontaktów z pracodawcą w celu przedstawienia profilu 

kandydata do pracy oraz udział w indywidualnych spotkaniach kandydata do pracy  

z pracodawcą, 

 organizowanie przy współpracy z pośrednikiem pracy oraz pracodawcą wizyt studyjnych 

u pracodawcy dla kandydatów do pracy – osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 udzielanie klientowi wsparcia w sytuacjach trudnych w życiu zawodowym  

przez pierwsze 6 m-cy zatrudnienia osoby z zaburzeniami psychicznymi,  

w szczególności udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych w miejscu pracy, współpraca 

z pracodawcą i opiekunem wyznaczonym przez pracodawcę, 

 prowadzenie bieżącej kontroli jakości w zakresie poszczególnych procedur opisanych  

w standardzie usługi (tj. w trakcie realizacji danej procedury), 

 udział w badaniu jakości wykonania usługi. 

 

B. Asystent wspomagający powinien posiadać wiedzę w zakresie: 

 usług i instrumentów rynku pracy, w szczególności z zakresu pośrednictwa pracy, 

poradnictwa zawodowego, organizacji wsparcia w zakresie umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy oraz regulacji prawnych dotyczących tego obszaru, a szczególności: 

 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu  
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, 

 standardu usługi: Obsługa osób z zaburzeniami psychicznymi,  
w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną, 

 procesów zachodzących na rynku pracy, 

 rodzajów zaburzeń psychicznych i w jaki sposób można wspierać osoby z zaburzeniami 

psychicznymi,  

 trudności dotyczących funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego jakich może 

doświadczać osoba z zaburzeniami psychicznymi w środowisku pracy  

psychicznymi oraz funkcjonowania osób z zaburzeniami w środowisku pracy, 

 możliwości udzielania wsparcia przez inne podmioty dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 możliwości uzyskania pomocy prawnej przez klienta, 
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 realizowania współpracy w zakresie realizacji aktywizacji zawodowej osoby  

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

C. Asystent wspomagający powinien posiadać niżej wskazane umiejętności: 

 komunikowania się z różnymi typami klientów (osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

pracodawcy, podmioty realizujące wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 

asystent wspomagający powinien potrafić porozumiewać się z każdym klientem 

niezależnie od rodzaju i stopnia jego zaburzenia, ważne jest aby asystent wspomagający 

potrafił prowadzić spotkania, rozmawiać przez telefon oraz formułować zrozumiałe  

dla odbiorców wiadomości tekstowe (pisma, e-mail), asystent wspomagający powinien 

potrafić stosować narzędzia wspierające komunikację, 

 obsługi klienta – istotne jest, aby każdy klient z którym rozmawia asystent wspomagający 

miał poczucie, że jest traktowany indywidualnie, a jego potrzeby stanowią priorytet 

działania asystenta wspomagającego. Ważne jest, aby asystent wspomagający potrafił 

identyfikować i nazywać potrzeby osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz umiał na ich 

podstawie sformułować jej oczekiwania, 

 umiejętność radzenia sobie z tzw. „trudnym klientem” – czyli odpowiednia reakcja  

na zachowania obsługiwanej osoby, przede wszystkim te nieadekwatne  

i nieakceptowane, polega to na zrozumieniu szczególnych zasad obsługi klientów 

dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i uświadomieniu sobie trudnych emocji 

wynikających z kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi i umiejętności poradzenia 

sobie z nimi, 

 umiejętności sprzedażowe – rozumiane jako zespół kompetencji umożliwiających 

nawiązywanie stałych relacji z klientami, a także z pracodawcami i zachęcanie ich  

do korzystania z usług z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb. W skład tej kompetencji 

wchodzą takie umiejętności jak: zbieranie informacji o kliencie, pozyskiwanie informacji 

kluczowych do realizacji usługi, prezentowanie oferty wsparcia 

i przedstawianie korzyści, 

 umiejętność korzystania z social mediów i innych narzędzi internetowych – ważne jest, 

aby asystent wspomagający znał nowoczesne narzędzia teleinformatyczne z obszaru 

rynku pracy i umiał z nich korzystać, gdyż zwiększa to możliwość poszukiwania 

pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, 

aktywność w social mediach jest dobrym sposobem na dotarcie do większego grona 

pracodawców, 

 umiejętność weryfikacji na podstawie złożonych przez klienta dokumentów jego 

kwalifikacji, 

 umiejętność weryfikacji na podstawie rozmowy z klientem oraz jego postawy  

podstawowych kompetencji klienta, 

 umiejętność wyjaśnienia klientowi zasad udzielania oferowanego mu wsparcia, 

 umiejętność prowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej. 

 

D. Asystent wspomagający  powinien cechować się: 

 zdolnością zrozumienia szczególnych potrzeb i sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 zdolnością skupienia się na kliencie i jego oczekiwaniach i problemach  

oraz szukania sposobów na satysfakcjonującą realizację usługi, 
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 odpowiedzialnością, 

 kulturą osobistą, 

 empatią, 

 asertywnością, 

 dociekliwością, 

 rzetelnością , 

 dyskrecją. 

Jeśli chodzi o doradców zawodowych i pośredników pracy, zaangażowanych na podstawie 

niniejszych procedur w realizację wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

obok szczególnych kompetencji zawodowych ustalonych dla ww. stanowisk zgodnie z ustawą o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i standardami usług rynku pracy niezbędne jest 

posiadanie wiedzy z zakresu:  

 rodzajów zaburzeń psychicznych i w jaki sposób można wspierać osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 trudności dotyczących funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego jakich może 

doświadczać osoba z zaburzeniami psychicznymi w środowisku pracy oraz 

funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku pracy. 

Ponadto doradcy zawodowi i pośrednicy pracy powinni cechować się: 

 zdolnością zrozumienia szczególnych potrzeb i sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 zdolnością skupienia się na kliencie i jego oczekiwaniach i problemach  

oraz szukania sposobów na satysfakcjonującą realizację usługi, 

 odpowiedzialnością, 

 kulturą osobistą, 

 empatią, 

 asertywnością, 

 dociekliwością, 

 rzetelnością , 

 dyskrecją. 

 

1.2 . Ramowy program szkolenia dla asystenta wspomagającego, doradcy zawodowego 

i pośrednika pracy obejmuje:  

Szkolenie z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy. 

1) Charakterystyka zaburzeń psychicznych. 

2) Najczęstsze zaburzenia psychiczne – przyczyny, objawy, leczenie. 

3) Potrzeby osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

4) Komunikacja z osobami z zaburzeniami psychicznymi – rozwijanie umiejętności 

świadomego odczytywania elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji 

(mowa ciała). 

5) Umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań. 

6) Przełamywanie barier w komunikacji, narzędzia komunikacyjne: komunikat JA, TY, 

parafraza, odzwierciedlenie. 
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7) Psychologiczne mechanizmy obronne występujące u osoby z zaburzeniami psychicznymi  

i ich wpływ na komunikację. 

8) Rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy wspierającej: aktywnego 

słuchania, radzenia sobie z emocjami, udzielania porady. 

9) Przyczyny agresji wśród osób z zaburzeniami psychicznymi, reagowanie w sytuacjach 

zagrożenia. 

10) Elementy asertywnej komunikacji. 

11) Syntetyczne omówienie jakie style/schematy myślenia i działania (głównie lęk) wpływają 

na fakt, iż osoby z diagnozą chorób psychicznych stosunkowo rzadko podejmują 

zatrudnienie na rynku pracy. 

Udział  w szkoleniu pozwoli na: 

 zapoznanie asystenta wspomagającego i innych pracowników zaangażowanych w 

aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi z praktycznymi aspektami 

pracy z takimi osobami, 

 poprawę jakości pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 

 uwrażliwienie na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Cele i korzyści: 

 poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, co 

przyczyni się do wzrostu świadomości, empatii, zwiększenia komfortu pracy z nimi, 

 wskazanie standardów jakimi należy kierować się przy pracy z osobami  

z zaburzeniami psychicznymi, 

 zdobycie kompetencji dotyczących budowy wzajemnych relacji, nabycie  

i wypracowanie świadomości własnej osoby i osób z zaburzeniami psychicznymi, 

ukształtowanie postaw mających na celu zrozumienie osoby z zaburzeniami 

psychicznymi oraz podjecie skutecznego wsparcia. 

 

2. ZASOBY LOKALOWE 

Obsługa osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzona jest pomieszczeniach, których 

powierzchnia i wyposażenie są dostosowane do zakresu działań podejmowanych  

przez asystenta wspomagającego i innych pracowników zaangażowanych w pomoc 

osobie z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi budynków 

użyteczności publicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w warunkach 

zapewniających poufność rozmów. 

 

3. ZASOBY SPRZĘTOWE I MATERIAŁOWE 

 Stanowiska pracy pracowników instytucji rynku pracy, realizujących poszczególne 

procedury przedmiotowej usługi wyposaża się w środki łączności i sprzęt komputerowy 

z oprogramowaniem niezbędnym do świadczenia tej usługi i dostępem do Internetu oraz 

stanowisko pracy – biurko, krzesło, szafy do przechowywania dokumentacji,  

a także miejsce dla klienta – stolik i krzesło. 

 Wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi obejmuje również materiały metodyczne 

i literaturę specjalistyczną oraz sprzęt umożliwiający:  

1) edycję dokumentów tekstowych, graficznych i multimedialnych,  
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2) dostęp do Internetu,  

3) komunikowanie się na odległość,  

4) dokonywanie wydruków, kopiowanie i skanowanie materiałów,  

5) gromadzenie i prezentację informacji z zakresu usług rynku pracy,  

6) nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku, 

7) dokonywanie prezentacji multimedialnych,  

8) zabezpieczenie wykorzystywanych narzędzi, metod i  programów oraz wyników badań 

przed dostępem osób nieuprawnionych. 
 

4. STOSOWANE PODSTAWOWE DOKUMENTY 

W trakcie realizacji usługi wykorzystuje się systemy teleinformatyczne 

i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia dokumentacji, zarządzania nią i wymiany 

informacji pomiędzy stanowiskami wewnątrz instytucji rynku pracy. Ponad to 

informacje dotyczące przebiegu realizacji usługi są odnotowywane odpowiednio w 

szczególności w następujących dokumentach: 

1) Karta klienta (służąca do zebrania danych o kliencie, uzupełniona 
o klauzule wynikające z RODO),  

2) orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzającego schorzenie natury psychicznej  
3) deklaracja(oświadczenia) złożone przez klienta, potwierdzająca iż jest osobą z 

zaburzeniami psychicznymi, 
4) Arkusz diagnozy sytuacji klienta, 
5) Indywidualna ścieżka zawodowa (IŚZ), 
6) Karta usług doradczych, 
7) Rejestr porad indywidualnych, 
8) Ankieta diagnozująca potrzeby, oczekiwania, obawy, problemy i przeszkody, 
9) Druk zgłoszenia klienta dotyczący potrzeby skorzystania z poradnictwa 

psychologicznego/psychiatrycznego, 
10) Druk skierowania klienta wymagającego poradnictwa 

psychologicznego/psychiatrycznego, 
11) Dokumentacja zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia  

oraz projekt umowy na realizację poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego, 
12) Program warsztatów szkoleniowo – informacyjnych dla pracodawców, 
13) Pakiet materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki, broszurki i gadżety itp., 
14) Rejestr bieżących skarg i sugestii klientów, zawierający opis uwagi  

i proponowane sposoby naprawy niepożądanych czynności, 
15) Kwestionariusz ankietowy oceny jakości świadczonych usług, 
16) Scenariusz wywiadów bezpośrednich z klientem, 
17) Scenariusz wywiadów telefonicznych z klientem, 
18) Analiza jakości wykonania usługi,  
19) Dokumentacji dotycząca ofert pracy i pracodawców zainteresowanych 

zatrudnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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Załącznik nr 1 do modelu 

 
Kalkulacja kosztów realizacji standardu usługi „Obsługa osób z zaburzeniami psychicznymi,  
w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną” (12 m-cy) 

 

Lp. 

Wydatek (proszę opisać wraz z 

podaniem informacji czy wydatek jest 

środkiem trwałym) 

Ilość/Jednostka 
Kwota 

jednostkowa 
Kwota ogółem Komentarz/Uzasadnienie wydatku 

1 
Koszty zatrudnienia asystenta 

wspomagającego 
1/Osoby 4 500,00 zł 54 000,00 zł 

Wynagrodzenie na podstawie umowy o 

pracę oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne od pracodawcy, Fundusz Pracy 

oraz Fundusz Solidarnościowy – 12 

miesięcy 

2 
Koszty zakupu usług szkoleniowych dla 

asystenta wspomagającego 
1/osoba 1 500,00 zł              1 5000,00 zł  

Zakłada się zakup co najmniej jednej usługi 

szkoleniowej dla 2 asystentów 

wspomagających w wymiarze 24 godzin 

szkolenia dla każdej z osób 

3 

Koszty zakupu usług szkoleniowych dla 

doradców klienta i organizowania dla 

nich cyklicznych warsztatów 

8 /osoba 1 000,00 zł 8 000,00 zł  

Zakłada się zakup co najmniej jednej usługi 

szkoleniowej dla średnio 8 doradców 

klienta  w wymiarze 16 godzin szkolenia dla 

każdej z osób 

4 
Koszty realizacji warsztatów 

aktywizacyjnych  
 100/godzina 80,00 zł  8 000,00 zł 

Zakłada się organizację warsztatów 

aktywizacyjnych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  z udziałem 

psychologa/psychiatry w wymiarze 100 

godzin dla każdego uczestnika 

5 
Koszty zachęt finansowych dla 

pracodawców   
6/Miesiąc               1 500,00 zł  9 000,00 zł  

Zakłada się wprowadzenie dla pracodawcy 

który zdecyduje się zatrudnić osobę chorą 

psychicznie zachęty finansowej w 

wysokości 1 500 zł miesięcznie przez okres 

6 miesięcy 

6 

Koszty dodatku dla opiekuna 

wyznaczonego przez pracodawcę do 

wspierania zatrudnionego pracownika 

6/Miesiąc                800,00 zł                 4 800,00 zł  

Zakłada się dofinansowanie wynagrodzenia 

opiekuna wyznaczonego spośród 

pracowników zatrudnianych przez 

pracodawcę. Dofinansowanie 

wynagrodzenie przyjmie postać dodatku do 

wynagrodzenia w wysokości 800 zł 

miesięcznie przez okres 6 miesięcy 

7 

Środki finansowe na realizację 

zamówienia na realizację poradnictwa 

psychologicznego/psychiatrycznego 

1/usługa               8 000,00 zł                    8 000,00 zł  

Zakłada się zawarcie umowy na realizację 

poradnictwa 

psychologicznego/psychiatrycznego o 

wartości 8000 zł rocznie 

8 
Koszty przygotowania materiałów 

promocyjnych 
1/usługa 2 500,00 zł                    3 500,00 zł  Koszt wydruku materiałów 

9 Koszty współpracy z mediami 1/usługa 3 000,00 zł 3 000,00 zł 
Koszt publikacji ogłoszeń , reportaży, 

audycji 

10 
Koszty warsztatów szkoleniowo-

informacyjnych dla pracodawców 
1/osoba 200,00 zł 2 000,00 zł 

Zakłada się organizację warsztatów 

szkoleniowo-informacyjnych dla średnio 10 

pracodawców  w wymiarze 8 godzin 

szkolenia dla każdej z osób 

  OGÓŁEM     101 800,00 zł    
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