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Procedury pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną  

m.in. dla doradców zawodowych i pośredników pracy,  

narzędzia pracy międzyinstytucjonalnej  

w ramach projektu  

„Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia  

i instytucji rynku pracy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pilotażowy pn. „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy”. 

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” 
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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. Możliwość zlecania innym podmiotom usług aktywizacji społeczno-zawodowej. 
5. Powołanie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli instytucji wdrażającej 

procedury z możliwością zaproszenia do współpracy instytucji oraz osób 
zaangażowanych w pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

6. Organizowanie cyklicznych spotkań zespołu roboczego w celu oferowania jak 
najskuteczniejszego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

7. Przygotowanie kampanii informacyjnej adresowanej do osób bezrobotnych i 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. 

• 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. 

• Czas pracy asystenta wspomagającego powinien obejmować dwa obszary: 
1. czas przygotowania merytorycznego (zbieranie informacji, przygotowanie do 

udzielania wsparcia i informacji); 
2. czas obsługi klienta. 

• 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. 
 

PROCEDURA 1. 

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA ASYSTENTA WSPOMAGAJĄCEGO 
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Rezultat 
Wyodrębnienie strukturze organizacyjnej stanowiska/funkcji asystenta wspomagającego, 
wyspecjalizowanego w realizacji wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego 
zadaniem podstawowym jest udzielanie 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 
roboczego. 

 

 

 

 

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 lub osoby 
mającej w zakresie zadań działania przypisane asystentowi wspomagającemu w celu 
zapewnienia klientowi zindywidualizowanego wsparcia świadczonego  

PROCEDURA 2. 

POSTĘPOWANIE PRZY PODEJMOWANIU I UTRZYMYWANIU KONTAKTU Z KLIENTEM 
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z zastosowaniem procedur opisanych w standardzie obsługi osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną. 

4. Zapewnienie warunków pozwalających na szczerą, rzeczową rozmowę  
o oczekiwaniach i obawach 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.  
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: 

• 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. 

• 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. 

• W wypadku gdy komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi jest utrudniona, 
asystent wspomagający powinien konsultować problemy i trudności z innymi 
podmiotami wyspecjalizowanymi w udzielaniu pomocy takim osobom, mając 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 w samodzielnym formułowaniu jego oczekiwań i zamierzeń.  
 
Wymag 
ania 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, trudności, jakich może doświadczać osoba  
z zaburzeniami psychicznymi w środowisku pracy. Szkolenie w formie warsztatów,  
w tym online, uczące zadawania klientowi właściwych pytań, które pozwolą 
pracownikowi na wstępnym etapie rozmowy ocenić m.in., 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. 
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• Wiedza, z kim rozmawiamy (czy mamy do czynienia 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. 
 
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. czy 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. 

PROCEDURA 3.  

ROZMOWA ROZPOZNAWCZA Z KLIENTEM  
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3) Funkcjonowanie w sferze rozwoju zawodowego: 

• czy klient pracował zawodowo; 

• czy klient jest zainteresowany rozwojem zawodowym, dalszym kształceniem; 

• czy klient podejmuje działania w celu 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: 

• 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 indywidualnego planu działania klienta(IPD). 

 
Wykaz dokumentów 
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• arkusz diagnozy sytuacji klienta; 

• indywidualny plan działania (IPD). 
 
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. 

Schemat działania  

1. Ustalenie potrzeby udzielenia klientowi pomocy doradcy zawodowego. 

2. Nawiązanie przez asystenta wspomagającego współpracy z doradcą zawodowym  

w celu 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 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 (dokształcanie, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji i inne formy).  

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 

PROCEDURA 4.  

POSTĘPOWANIE PRZY REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA OSÓB  

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

PSYCHOSPOŁECZNĄ 
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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 indywidualnego planu działania (IPD), 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. Uzupełnianie karty doradczej w zakresie informacji oraz ustaleń dotyczących klienta.  

10. Wpisanie do rejestru porad indywidualnych osoby korzystającej z porady.  

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; 

• przygotowany indywidualny plan działania; 

• wypracowany sposób kontynuacji pracy z klientem. 
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Wykaz dokumentów 

• karta usług doradczych; 

• rejestr porad indywidualnych, o ile nie są dokumentowane w inny sposób; 

• 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. 

2. Wsparcie w postaci warsztatów aktywizacyjnych realizowane jest przy wsparciu lub 

współpracy z psychologiem lub terapeutą. 

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 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: 
o co muszę wiedzieć o sobie przed rozpoczęciem poszukiwania 

pracy; 
o odkrywanie własnych mocnych i słabych stron; 
o wstępny bilans kwalifikacji zawodowych i kompetencji; 

• zyskanie świadomości mocnych i słabych stron; 

• zyskanie świadomości ich znaczenia w przydatności do pracy; 

PROCEDURA 5.  

POSTĘPOWANIE PRZY KIEROWANIU NA WARSZTATY AKTYWIZACYJNE DLA OSÓB 

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 
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• pokazanie uczestnikom, że w wyborze przyszłej pracy 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: 
o tworzenie życiorysu i listu motywacyjnego; 
o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą; 
o 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 przy wsparciu psychologa lub 
terapeuty. Program składa się z dwóch części: 

• zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje 
tematyczne (zalecana liczba godzin: 20-40, w zależności od potrzeb grupy  
i możliwości instytucji); 

• 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 
(zalecana liczba godzin 30-60, w zależności od potrzeb grupy i możliwości 
instytucji). 

8. Program warsztatów musi być dostosowany do szczególnych potrzeb uczestników 
– osób z zaburzeniami psychicznymi. 

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 asystenta wspomagającego lub psychologa/psychiatry/terapeuty; 

• odpowiednie przeszkolenie dla pracowników realizujących warsztaty w celu 

podniesienia ich świadomości w zakresie dostosowania metod pracy do osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 
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Rezultat 

• pobudzanie do aktywności intelektualnej uczestników oraz wzmocnienie 
poczucia własnej wartości; 

• uzyskanie przez uczestników warsztatów wiedzy na temat własnej osoby – 

mocnych i słabych stron, 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 podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 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 wzmacniające 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/terapeuta. 

 

 

 

 

 

Cel: Organizacja pośrednictwa pracy, wprowadzenie klienta na rynek pracy oraz wsparcie  

w zatrudnieniu i monitoring zatrudnionej osoby. 

PROCEDURA 6.  

POSTĘPOWANIE PRZY REALIZACJI POŚREDNICTWA PRACY DLA OSÓB CHORYCH 

PSYCHICZNIE, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 
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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 lub wskazanie przez osobę bezrobotną pracodawcy zainteresowanego jej 

zatrudnieniem. 

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 wsparcie asystenta wspomagającego w umówieniu 

kandydata na indywidualne spotkanie kandydata z pracodawcą. 

6. Współpraca asystenta wspomagającego z komórką pośrednictwa pracy w zakresie 

doprowadzenia osoby z zaburzeniami psychicznymi do zatrudnienia, w szczególności: 

• możliwość wsparcia asystenta w prowadzeniu 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. 

7. Możliwość wyznaczenia przez pracodawcę spośród zatrudnionych pracowników 

opiekuna osoby chorej psychicznie (asystenta pracodawcy)1. 

8. Opiekun osoby chorej psychicznie musi spełniać następujące wymagania: 

• 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 wyznaczonego przez pracodawcę opiekuna w celu 

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  

 
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.  
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z możliwymi utrudnieniami w trakcie wykonywania pracy przez osobę  

z zaburzeniami psychicznymi. 

9. 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. 

10. Opiekun lub opiekunowie wyznaczeni przez pracodawcę do wspierania zatrudnionej 

osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymują dodatek motywacyjny przez pierwszych 

6 miesięcy zatrudnienia ww. osoby/osób, finansowany przez instytucję rynku pracy. 

Jeden opiekun nie może mieć pod opieką więcej niż 10 osób. 

11. Wsparcie klienta przez asystenta wspomagającego w sytuacjach trudnych w życiu 

zawodowym dostosowane do indywidualnych potrzeb przez pierwszych 6 miesięcy 

zatrudnienia, w szczególności udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych w miejscu 

pracy, współpraca z pracodawcą i opiekunem wyznaczonym przez pracodawcę. 

12. Jeśli jest taka potrzeba 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/terapeuta). 

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 

• opcjonalna 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 z aktualnymi problemami związanymi 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, numer 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 w celu rozliczenia realizacji umowy. 
7. Zalecany udział w ewaluacji poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego. 
8. Poradnictwo psychologiczne/psychiatryczne może obejmować kilka spotkań  

z klientem według zapotrzebowania. 

PROCEDURA 7.  

POSTĘPOWANIE PRZY KIEROWANIU KLIENTA DO INNEGO PODMIOTU 

(psychiatra, psycholog, terapeuty) WYSPECJALIZOWANEGO W ZAKRESIE 

POMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 
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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. 

Wymagania do uruchomienia procedury  

• informacje o podmiotach świadczących pomoc 

psychologiczną/psychiatryczną/terapeutyczną; 

• 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 zapewnienie 

kompleksowego wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w zakresie 

poruszania się po 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. 
 

 

 

I. ZASOBY 

 

 

 

PROCEDURA 8 (uzupełniająca do wdrożenia, jeżeli występuje potrzeba 

wzmocnienia kampanii informacyjnej). 

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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Cel: Zmiana nastawienia pracodawców poprzez wyposażenie ich 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. 

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 online, 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:  

• wszelkie działania informacyjne nakierowane na poszerzenie wiedzy 

pracodawców na temat zaburzeń psychicznych; 

• cykl 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 miejscu 

pracy. 

7. Stworzenie bazy pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 
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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; 

• 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 

PROCEDURA 9.  

BADANIE JAKOŚCI WYKONANIA USŁUGI 
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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.  

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, sugestii usprawnień, 

oceny różnych elementów usługi pod względem ważności każdego z nich dla 

klientów oraz oceny 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 
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czynności i działań. 
W trakcie kontroli jakości wykonania danej procedury należy: 

• przeanalizować prawidłowość wykonania poszczególnych czynności; 

• przeanalizować przyczyny nieuzyskania właściwych rezultatów; 

• przeanalizować zachowanie i postawę osoby chorej psychicznie; 

• przeanalizować zachowania i postępowanie innych podmiotów współpracujących; 

• przeprowadzić analizę 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; 

• 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). 

Materiały uzupełniające 

W ramach realizowanego pilotażu zostały wypracowane wszystkie niezbędne dokumenty 

umożliwiające wdrożenie procedur. Są one dostępne na stronach: https://trzy-wyzwania.pl/ 

https://trzy-wyzwania.pl/


 

str. 20 
 

oraz www.cpt.org.pl. Poniżej zostały umieszczone najważniejsze dokumenty niezbędne do 

realizacji procedur. Każda z instytucji może je dostosować do swoich potrzeb i specyfiki 

prowadzonych działań lub wypracować własne dokumenty. 

PROCEDURA 1 

Narzędzie nr 1: 

KARTA STANOWISKA PRACY ASYSTENTA WSPOMAGAJĄCEGO (obejmująca m.in. profil 

asystenta wspomagającego, zakres czynności asystenta wspomagającego oraz wytyczne 

techniczne co do miejsca pracy) 

KARTA STANOWISKA PRACY 

PION: Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego  

(lub inny równorzędny) 

NAZWA STANOWISKA: ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY 

PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA 

Stanowisko podlega: 

Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa 

Zawodowego 

CEL: Realizacja zadań związanych z realizacją wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną. 

ZADANIA STANOWISKA: Do zadań asystenta wspomagającego należy : 

• 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 w celu 
zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osoby  
z zaburzeniami psychicznymi; 

• 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); 

http://www.cpt.org.pl/
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• 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; 

• dokonywanie wydatków zgodnie z zasadami ustawy  
o finansach publicznych i ustalonym planem finansowym, 

• przestrzeganie procedur kontroli finansowej i kontroli 
zarządczej, ustalonych w urzędzie; 

• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu. 
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ZASOBY LUDZKIE 

WYMAGANIA 

WYMÓG FORMALNY: 

Asystentem wspomagającym może zostać osoba, która: 

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

• posiada wyższe wykształcenie; 

• posiada staż pracy – rok na stanowisku 

pośrednika pracy, doradcy zawodowego lub 

doradcy klienta; 

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

• cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

Asystent wspomagający obowiązany jest doskonalić 

kwalifikacje zawodowe. 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 

DOTYCZĄCE: 

WIEDZY: 

Asys 

tent wspomagający powinien posiadać wiedzę w zakresie: 

1) znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

2) znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.  

w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz 

trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy; 

3) znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

4) znajomość przepisów z zakresu działania urzędów 

pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

innych aktów prawnych, wpływających na sytuację 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością psychospołeczną. 
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UMIEJĘTNOŚCI: 

Asystent wspomagający powinien posiadać umiejętności: 

• dobra znajomość obsługi komputera oraz umiejętność 

korzystania z internetu i poczty elektronicznej, mediów 

społecznościowych; 

• pracy w zespole; 

• komunikatywność; 

• radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

• planowania i organizacji własnej pracy; 

• negocjacji, przekonywania i argumentowania; 

• pozyskiwania i analizowania informacji; 

• prowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej. 

 

CECH OSOBOWYCH: 

Asystent wspomagający powinien cechować się: 

1) zdolnością zrozumienia szczególnych potrzeb i sytuacji 

osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2) zdolnością skupienia się na kliencie i jego 

oczekiwaniach i problemach oraz szukania sposobów 

na satysfakcjonującą realizację usługi; 

3) komunikatywnością; 

4) otwartością; 

5) empatią; 

6) asertywnością; 

7) kulturą osobistą; 

8) dociekliwością; 

9) dyskrecją; 

10)  rzetelnością; 

11)  odpowiedzialnością; 

12)  odpornością na stres; 

13)  samodzielnością i operatywnością; 

14)  systematycznością. 

ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH: 

Nie jest wymagana.  

DOŚWIADCZENIA: 

Posiada staż pracy – rok na stanowisku pośrednika pracy lub 

doradcy zawodowego. 
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STANOWISKO NALEŻY WYPOSAŻYĆ: Wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi obejmuje 

materiały metodyczne i literaturę specjalistyczną oraz sprzęt 

umożliwiający: 

1) edycję dokumentów tekstowych, graficznych 

i multimedialnych; 

2) dostęp do internetu; 

3) komunikowanie się na odległość; 

4) dokonywanie wydruków, kopiowanie i skanowanie 

materiałów; 

5) gromadzenie i prezentacja 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; 

9) materiały eksploatacyjne. 

Na potrzeby działań promocyjnych zaleca się również 

wyposażenie stanowiska asystenta wspomagającego  

w przenośne meble, stolik promocyjny, namiot promocyjny, 

mobilny wózek teleskopowy na laptop, tablicę interaktywną, 

telefon komórkowy, krzesła dla klientów i pracowników.  

ZASOBY LOKALOWE Pomieszczenie biurowe zapewniające prowadzenie rozmów  

z klientami. 

 

 

Narzędzie nr 2:  

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA ASYSTENTA WSPOMAGAJĄCEGO I ZAKŁADANE 
REZULTATY SZKOLENIA 
 
Asystent wspomagający jest obowiązany doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe,  
w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych zbieżnych  
z wykonywanymi zadaniami. Pracodawca ma obowiązek umożliwić i sfinansować koszty 
szkoleń i studiów podyplomowych asystenta wspomagającego. Szeroki zakres wiedzy  
i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji asystenta wspomagającego wymaga od 
pracownika doskonalenia swoich kwalifikacji.  
 
Rekomendowane jest:  
1. ukończenie podstawowego szkolenia z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 
na rynku pracy obejmującego następujące zagadnienia: 

• Charakterystyka zaburzeń psychicznych. 

• Najczęstsze zaburzenia psychiczne – przyczyny, objawy, leczenie. 

• Potrzeby osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
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• Komunikacja z osobami z zaburzeniami psychicznymi – rozwijanie umiejętności 
świadomego odczytywania elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji 
(mowa ciała). 

• Umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań. 

• Przełamywanie barier w komunikacji, narzędzia komunikacyjne: komunikat JA, TY, 
parafraza, odzwierciedlenie. 

• Psychologiczne mechanizmy obronne występujące u osoby z zaburzeniami psychicznymi 
i ich wpływ na komunikację. 

• Rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy wspierającej: aktywnego 
słuchania, radzenia sobie z emocjami, udzielania porady. 

• Przyczyny agresji u osób z zaburzeniami psychicznymi, reagowanie w sytuacjach 
zagrożenia. 

• Elementy asertywnej komunikacji. 

• 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. 

2. oraz rozwijanie posiadanych już kompetencji z zakresu: 

• Doskonalenia umiejętności prowadzenia pośrednictwa pracy i doradztwa 
zawodowego. 

• Prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem m.in. mediów 
społecznościowych (Facebook, Instagram). 

 

Szkolenie z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością 

psychospołeczną na rynku pracy 

WIEDZA  UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie:  

• Problemy osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

• Potrzeby osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

• W jakim stopniu zaburzenia psychiczne 
mogą wpływać na kształtowanie 
osobowości, dokonywanie określonych 
wyborów zawodowych; 

• Bariery w zakresie aktywizacji 
zawodowej z perspektywy osób  
z zaburzeniami psychicznymi; 

• Bariery aktywizacji zawodowej osób  
z zaburzeniami psychicznymi 
występujące po stronie społeczeństwa  
i pracodawców; 

• Sposoby pokonywania barier – 
przykłady dobrych praktyk; 

Uczestnik szkolenia potrafi: 

• Wzmacniać poczucie własnej wartości i 
możliwości klienta; 

• Mobilizować i wyznaczać zadania pomocne w 
dążeniu do zmiany sytuacji klienta; 

• Rozpoznawać siły i możliwości klienta; 

• Określać cele główne i szczegółowe w pracy z 
klientem; 

• Dostarczać klientowi pełnej informacji na 
temat przebiegu interwencji doradczej, jej 
celów oraz praw przysługujących klientowi; 

• Proaktywnie słuchać i zadawać odpowiednie 
pytania,; 

• Przełamywać bariery w komunikacji;  

• Prowadzić rozmowę wspierającą, stosując 
poniższe metody: aktywnego słuchania, 
radzenia sobie z emocjami, udzielania 
porady. 
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• Zasady komunikacji z osobami  
z zaburzeniami psychicznymi; 

• Psychologiczne mechanizmy obronne 
występujące u osoby z zaburzeniami 
psychicznymi i ich wpływ na 
komunikację; 

• Przyczyny agresji wśród osób  
z zaburzeniami psychicznymi, 
reagowanie w sytuacjach zagrożenia; 

• Narzędzia komunikacyjne: komunikat 
JA, TY, parafraza, odzwierciedlenie; 

• Posiada wiedzę, jakie style/schematy 
myślenia działania wpływają na fakt, iż 
osoby z diagnozą chorób psychicznych 
stosunkowo rzadko podejmują 
zatrudnienie na rynku pracy. 

 

Doskonalenie umiejętności prowadzenia pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego 

WIEDZA UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie :  

• Zasady zachowania postawy szacunku  
i akceptacji wobec klienta; 

• Możliwości rozwiązywania problemów 
klienta przez specjalistów z danej 
dziedziny; 

• Zasady wyszukiwania, gromadzenia  
i aktualizowania informacji dotyczących 
pomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

• Zasady prowadzenia pośrednictwa pracy 
w publicznych służbach zatrudnienia; 

• Zasady prowadzenia poradnictwa 
zawodowego w publicznych służbach 
zatrudnienia; 

• Zasady tworzenia planu 
pomocowego/planu pracy z klientem. 

 

Uczestnik szkolenia potrafi:  

• Przestrzegać zasad etyki zawodowej; 

• Komunikować się w prawidłowy sposób ze 
współpracownikami oraz klientami; 

• Zapewniać przyjazną atmosferę zaufania  
i szacunku w trakcie kontaktów z klientem; 

• Udzielać pełnej informacji o przysługujących 
klientowi świadczeniach i dostępnych 
formach pomocy ze strony instytucji 
państwowych, samorządowych i organizacji 
pozarządowych; 

• Udzielać porad w zakresie rozwiązywania 
problemu klienta i/lub kierować do 
specjalistów z danej dziedziny; 

• Wyznaczać zadania swoje i klienta oraz 
wyznaczać termin ich realizacji; 

• Wyszukiwać, gromadzić i aktualizować 
informacje dotyczące świadczeń z pomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

• Posługiwać się narzędziami 
teleinformatycznymi niezbędnymi do 
realizacji usług; 
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• Dostosować sposób prowadzenia rozmowy 
do możliwości intelektualnych i poznawczych 
klienta oraz rodzaju problemu. 

 

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych (Facebook, 

Instagram) – moduł dodatkowy nieobowiązkowy 

WIEDZA  UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie :  

• Rodzaje internetowych narzędzi 

komunikacji społecznościowej, 

przykłady ich zastosowań; 

• Popularne w Polsce i na świecie 

trendy związane z serwisami 

społecznościowymi; 

• Content Marketing: rodzaje treści  

i ich skuteczność; 

• Budowę strategii komunikacji w 

społecznościach internetowych: 

a) Określenie celu lub celów działania; 

b) Analiza i wybór narzędzi 

społecznościowej komunikacji; 

c) Tworzenie harmonogramu, budżetu 

projektu komunikacyjnego; 

d) Dobór metodologii i narzędzi pomiaru 

efektów działań; 

e) Realizacja, monitoring i estymacja 

kampanii. 

Uczestnik szkolenia potrafi: 

• efektywnie wykorzystać social media we 

współczesnych procesach 

komunikacyjnych; 

• stosować nowoczesne sposoby 

promowania treści; 

• przygotować poprawne treści do 

umieszczania w mediach społecznościowych; 

• posługiwać się podstawowymi programami 

do edytowania tekstu, grafiki i zdjęć.  
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Narzędzie nr 3: Karta Klienta  

W urzędach pracy informacje z karty klienta znajdują się w systemie Syriusz. Przykładowy 

dokument jest narzędziem wpierającym pracę NGO i OHP. 

 

KARTA KLIENTA 

DANE OSOBOWE  

Imię:  

Nazwisko:  

Nazwisko rodowe:  

Imiona rodziców:  

Obywatelstwo:  

Płeć:  

Dokument tożsamości: Rodzaj dokumentu………………………….. 

 

Seria i numer:……………………………….. 

 

Data urodzenia:  

PESEL:  

Adres zamieszkania i 

dane kontaktowe: 

Kod pocztowy:  

Gmina:  

Miejscowość:  

Ulica i numer 

domu/lokalu: 

 

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

Poziom wykształcenia:  
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Nazwy ukończonych 

szkół i rok ich 

ukończenia: 

1. …………………………………………………………  

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

Zawód, specjalność, 

stopień naukowy, tytuł 

zawodowy, tytuł 

naukowy: 

1. …………………………………………………………  

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

Kwalifikacje – 

rozumiane jako zestaw 

wiedzy i umiejętności 

wymaganych do 

realizacji zadań 

zawodowych, 

wynikających z 

posiadanych 

dokumentów 

(świadectw, 

dyplomów): 

1. …………………………………………………………  

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

Znajomość języków 

obcych i stopień: 

1. …………………………………………………………  

2. ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności:  

 

Tak 

Nie 

(niewłaściwe skreślić) 

Rodzaj 

niepełnosprawności: 

 

Stopień 

niepełnosprawności: 

 

Data ważności 

orzeczenia: 

 

OKRESY ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ, DZIAŁALNOŚCI  
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I INNEJ AKTYWNOŚCI 

Okres od do:  Nazwa 

pracodawcy: 

Miejscowość: Podstawa 

wykonywania 

pracy: 

Ostatnio 

zajmowane 

stanowisko: 

Wymiar 

czasu pracy: 

      

      

      

      

      

      

      

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego. 

Do karty powinna zostać załączona klauzula informacyjna – RODO obowiązująca w instytucji. 

Wzór jest dostępny na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

Narzędzie nr 4: 

OŚWIADCZENIE O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………… 

zamieszkały/a……………………………………………………………………..…… 

oświadczam, iż ze względu na istniejące zaburzenia psychiczne, w tym niepełnosprawność 

psychospołeczną, mam następujące szczególne potrzeby w zakresie aktywizacji zawodowej: 

Zgłoszenie szczególnych 
potrzeb 

□ potrzebę wsparcie asystenta wspomagającego, 
wyspecjalizowanego w udzielaniu wsparcia osobom  
z zaburzeniami psychicznymi 
□ potrzebę skorzystania z poradnictwa psychologicznego 
□ potrzebę skorzystania z porady lekarza psychiatry 
□ potrzebę skorzystania z usługi poradnictwa zawodowego 
dostosowanego do potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
□ potrzebę skorzystania z usługi pośrednictwa pracy 
dostosowanego do potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
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□ potrzebę skorzystania ze wsparcia w środowisku pracy 
realizowanego przez opiekuna wyznaczonego przez 
pracodawcę 
□ potrzebę udziału w warsztatach aktywizacyjnych 
□ nie potrzebuję ww. usług 
□ inne:  
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

 
………………………………………      ……………………………..……. 

data        czytelny podpis 
 

Narzędzie nr 5: 

KATALOG INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW 

Katalog instytucji i organów zaangażowanych w pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną, będzie posiadał indywidualny charakter ze 

względu na lokalizację instytucji wdrażającej procedury. Zarówno forma, jak i zakres informacji 

każda z instytucji może określić samodzielnie. Przykładowe obszary wraz z potencjalnymi 

instytucjami, wypracowane na potrzeby realizacji pilotażu, znajdują się na stronach 

internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

OBSZAR 1. Podstawowe instytucje zaangażowane w realizację wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością psychospołeczną. 

Obszar 2. Wsparcie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych oraz przyznawaniu zasiłków. 

OBSZAR 3. Wsparcie polegające na realizacji zadań związanych z przyznawaniem rent. 

OBSZAR 4. Wsparcie polegające na realizacji zadań związanych z aktywizacją zawodową. 

OBSZAR 5. Wsparcie polegające na realizacji zadań związanych z orzecznictwem 

pozarentowym. 

OBSZAR 6. Wsparcie polegające na świadczeniu usług medycznych i terapii zajęciowej. 

OBSZAR 7. Inne instytucje  

 

Narzędzie nr 6: 

WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY 

Wzór porozumienia może posiadać dowolną formę. Ważne jest, by porozumienie określało 

zakres oraz zasady współpracy. Przykładowy wzór porozumienia wypracowany na potrzeby 
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realizacji pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz 

cpt.org.pl. 

 

Narzędzie nr 7A i 7B 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP USŁUGI PSYCHOLOGA i OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA ZAKUP USŁUGI LEKARZA PSYCHIATRY 

W przypadku zakupu usług podstawą są obowiązujące w instytucji przepisy prawa  

i wewnętrzne regulaminy. Jeśli w instytucji istnieją wzory dokumentów, należy je zastosować. 

W przypadku ich braku przykładowy wzór dokumentów wypracowany na potrzeby realizacji 

pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

 

PROCEDURA 3 

Narzędzie nr 1:  

PROPONOWANE PYTANIA/OBSZARY 

Pytania powinny obejmować następujące obszary: 

1. Zagadnienia ogólne dotyczące klienta. 

2. Aktualna sytuacja klienta na rynku pracy. 

3. Doświadczenia klienta związane z poszukiwaniem pracy. 

4. Bariery oraz trudności związane z poszukiwaniem pracy doświadczenia klienta 

związane z funkcjonowaniem we wcześniejszych miejscach pracy. 

5. Bariery oraz trudności związane z funkcjonowaniem we wcześniejszych miejscach 

pracy. 

6. Doświadczenia klienta związane z kontaktami z PUP (w kontekście aktywizacji 

zawodowej). 

7. Aktualne oczekiwania klienta związane z kontaktami z PUP (w kontekście aktywizacji 

zawodowej). 

Przykłady szczegółowych pytań zostały opracowane w ramach pilotażu projektu i znajdują się 

na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

Narzędzie nr 2: 

ARKUSZ DIAGNOZY SYTUACJI KLIENTA – Z ELEMENTAMI SZCZEGÓLNYCH POTRZEB OSOBY Z 

ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 

Poniższy zestaw zagadnień jest przykładowy 

1. Status na rynku pracy (na dzień przeprowadzania diagnozy) 

• osoba bezrobotna/zarejestrowana w PUP 

• osoba poszukująca pracy/zarejestrowana lub niezarejestrowana w PUP 



 

str. 33 
 

• osoba nieaktywna zawodowo/niezarejestrowana w PUP i nieposzukująca pracy 

2. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 

2.2. Doświadczenie zawodowe 

2.3. Dotychczasowy staż pracy i doświadczenie zawodowe/także nieformalne 

2.4. Kursy i szkolenia 

2.5. Inne umiejętności przydatne na rynku pracy 

3. Jakie są Pani/Pana zainteresowania zawodowe i pozazawodowe? 

4. Jaką pracę chciałby/chciałaby Pan/i wykonywać?  

• praca wymarzona  

• praca optymalna  

• praca minimalna  

5. Czy obecnie poszukuje Pani/Pan pracy? TAK/NIE  

• Jakiej? 

• W jaki sposób poszukuje Pani/Pan pracy? 

6. Co Pani/Pana zdaniem jest przyczyną pozostawania bez pracy lub ogranicza szanse na 

podjęcie pracy, dlaczego? 

7. Które ze wskazanych przyczyn są Pani/Pana zdaniem najważniejsze i dlaczego?  

8. Jak można zmniejszyć te ograniczenia, co może zrobić Pan/Pani sam/a, w czym potrzebuje 

pomocy? /jakiej?/ (szczególne potrzeby) 

9. Jaki ma Pan/i cel zawodowy/plany zawodowe?  

10. Pytania dodatkowe  

Przykładowy wzór dokumentów wypracowany na potrzeby realizacji pilotażu znajduje się na 

stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

 

 

PROCEDURA 4 

Narzędzie nr 1:  
KARTA USŁUG DORADCZYCH 
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KARTA USŁUG DORADCZYCH dla 

osoby z zaburzeniami psychicznymi i 

niepełnosprawnością psychospołeczną 
Data założenia karty 

 

 
Numer ewidencyjny* bezrobotnego – poszukującego pracy 

               

 

A  

 

Nazwisko i imię……………………………………………………………………….. 

Data urodzenia ....................................................... PESEL…………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………………………………………………. 

 
 

B OKREŚLENIE PROBLEMU ZAWODOWEGO 

 

Wybór zawodu  Klient posiada ograniczone doświadczenie lub w ogóle 

go nie posiada i po raz pierwszy chce dokonać wyboru 

zawodu  

  Klient posiada ograniczone doświadczenie lub w ogóle 

go nie posiada, dokonał wyboru zawodu, który jemu 

wydaje się błędny – chce ponownie dokonać wyboru 

zawodu 
 

  Klient posiada doświadczenie zawodowe, lecz chce lub 

musi dokonać zmiany zawodu, rozważa taką możliwość 

ze względu na okoliczności zewnętrzne (np. stan 

zdrowia) 
 

Doskonalenie zawodowe  Klient zamierza uzupełnić wiadomości i umiejętności 

zawodowe 
 

Zatrudnienie  Klient zamierza podjąć zatrudnienie 

 

  Klient ma kłopoty z przystosowaniem zawodowym 

 

  Klient ma deficyt w zakresie umiejętności poszukiwania 

pracy 
 

    Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………….. 

*) zgodny z rejestrem alfabetycznym porad zawodowych 
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C ANALIZA SYTUACJI OSOBY  

 

Poziom wykształcenia  Podstawowe/gimnazjalne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie ogólne 

 Średnie zawodowe (technikum, liceum zaw., liceum techniczne) 

 Pomaturalne 

 Wyższe zawodowe (licencjat) 

 Wyższe magisterskie 

 
 Dodatkowe stopnie naukowe  ..............................................................  

 .............................................................................................................  
 

 

Kierunek – specjalizacja – wykształcenie – zawód: 

 

 

 

 

 

Specyficzne kwalifikacje – przebyte szkolenia: 

 

Kursy/szkolenia ........................................... języki  .....................................................................  

licencje ......................................................... prawo jazdy (kategoria)  .........................................  

uprawnienia ................................................. inne (jakie?) ………………………………………. 

           ………………………………..          ……………………………………… 

           ……………………………….          ……………………………………… 

 

 

 

Zawody (prace) dotychczas wykonywane 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe (staż pracy) w zawodach: 

wyuczonych ................................................. wykonywanych ......................................................  
 

 

Zainteresowania, predyspozycje, kompetencje: 

 

 

 



 

str. 36 
 

Uwarunkowania zdrowotne, społeczne i ekonomiczne 

 

 

 

D 
OBJĘCIE WSPARCIEM LEKARZA PSYCHIATRY,  

OBJĘCIE WSPARCIEM PSYCHOLOGICZNYM,  

BADANIA PSYCHOLOGICZNE 

OPIS, INTERPRETACJA WYNIKÓW  

Wydano skierowanie na: 

 

 

E 
ANALIZA MOŻLIWOŚCI I WYBÓR ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU ROZWIĄZANIA 

PROBLEMU ZAWODOWEGO 

 

 

 

F WERYFIKACJA SPOSOBU ROZWIĄZANIA PROBLEMU ZAWODOWEGO 

 

G TERMINY KOLEJNYCH WIZYT U DORADCY ZAWODOWEGO 

 

Lp. Data rozmowy doradczej Podpis klienta Podpis doradcy zawodowego 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Narzędzie nr 2 
REJESTR PORAD INDYWIDUALNYCH 

Forma rejestracji porad indywidualnych jest uzależniona od rodzaju instytucji. Przykładowy 
wzór dokumentu wypracowany na potrzeby realizacji pilotażu znajduje się na stronach 
internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

 
Narzędzie nr 3  
ZESTAW PYTAŃ I ZADAŃ POMOCNICZYCH W CZASIE REALIZACJI PORADNICTWA 
ZAWODOWEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 

Każdy z doradców/doradców klienta/asystentów wspomagających może korzystać własnych 
narzędzi i instrumentów, dbając o to, by były dostosowane do specyfiki i potrzeb klientów. 
Należy zwrócić uwagę, by diagnozowały takie obszary, jak: 

• Otwartość na naukę – nowe zadania, nowe doświadczenie; 

• Moje mocne i słabe strony; 

• Praca indywidualna i zespołowa; 

• Organizacja pracy, nauki, organizacja wypoczynku; 

• Plany zawodowe. 
 
Narzędzie POMOCNICZE 

Zasady prowadzenia rozmowy dotyczącej sytuacji klienta z uwzględnieniem osób  
z niepełnosprawnością psychospołeczną (diagnozy klienta): 

1. Mówienie o sprawach trudnych, swoich problemach psychicznych, trudnościach w życiu 
osobistym itp. wymaga pewnej intymności, stworzenia klientowi minimalnego choćby 
komfortu. Sytuacja i okoliczności, w jakich dochodzi do rozmowy z klientem, ma tutaj 
niebagatelne znaczenie.  

2. Otwartość i życzliwość okazana klientowi przyniosą z pewnością lepsze rezultaty niż 
urzędowy ton. 

3. Pracownik instytucji powinien słuchać tego, co mówi klient, stworzyć w ramach wizyty 
bezpieczną przestrzeń, w której obie strony wspólnie pracują nad uzyskaniem poprawy. 

4. Należy pamiętać, aby zwracać się do klienta w sposób grzeczny, jednak bez nadmiernej 
poufałości.  

5. Zadaniem urzędnika jest nawiązanie dobrego kontaktu i kompetentne przeprowadzenie 
diagnozy, tak aby na jego podstawie możliwe było ustalenie podłoża problemu i dalszego 
postępowania. 

6. Pytania powinny być zadawane w sposób prosty i przystępny, dostosowany do sprawności 
funkcji poznawczych klienta i poziomu jego wykształcenia. Na przykład zadawanie osobie 
o podstawowym wykształceniu nadmiernie intelektualnych, skomplikowanych pytań 
egzystencjalnych spowoduje, że nie uzyskamy na nie odpowiedzi bądź będą one 
niemiarodajne. 

7. Wytłumacz klientowi, jaki jest cel zadawania pytań (prostymi słowami, np. celem jest 
ustalenie, na czym polega problem i czy możemy Pani/Panu w tej sytuacji pomóc). 

8. Nie wymuszaj kontaktu wzrokowego. 
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9. Jeśli wypowiadane treści będą nielogiczne, dziwaczne (urojenia), nie komentuj ich, nie 
wchodź w dalszą dyskusję na ich temat, nie przekonuj klienta, że twierdzenia te są 
nieprawdziwe. 

10. Gdy klient mówi o rzeczach dla niego trudnych, przeżywanych problemach, trudnościach, 
kryzysach psychicznych, staraj się nie komentować jego wypowiedzi lub staraj się okazać  
w krótki, zwięzły sposób wsparcie. 

11. Dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami psychospołecznymi formułowanie 
dłuższych wypowiedzi może być trudne. Okaż więc cierpliwość, nie ponaglaj. Klient może 
mieć problemy językowe i fonologiczne oraz kłopoty z koncentracją uwagi, 
umiejscowieniem poszczególnych wydarzeń w czasie. Co jakiś czas upewniaj się, że klient 
rozumie pytania, i odwrotnie, że ty właściwie zrozumiałeś wypowiedź klienta. Dzięki temu 
łatwiej będzie też przyciągnąć uwagę klienta, co jest o tyle istotne, że utrzymanie należytej 
koncentracji przez dłuższy czas może być trudne. 

12. Gdy widzisz, że klient jest już zmęczony danym tematem, spróbuj odwrócić jego uwagę, 
pozwól mu się na chwilę odprężyć, porozmawiaj na neutralny temat lub, o ile to możliwe, 
przełóż dokończenie spotkania na inny termin. 

 

Narzędzie nr 4:  
INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 

Każda z instytucji może wykorzystać własny wzór indywidualnego planu działania, warto 
uzupełnić go jednak o zagadnienia dotyczące szczególnych potrzeb klienta związanych  
z podjęciem zatrudnienia. Przykładowy wzór dokumentu wypracowany na potrzeby realizacji 
pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

 
PROCEDURA 5 

Narzędzie nr 1:  
DRUK SKIEROWANIA NA WARSZTATY AKTYWIZACYJNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Każda z instytucji może wykorzystać własny druk skierowania uczestnika na warsztaty 
aktywizujące, o ile odbywają się w innej instytucji. Przykładowy wzór dokumentu 
wypracowany na potrzeby realizacji pilotażu znajduje się na stronach internetowych: 
www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 
 

Narzędzie nr 2:  
WYTYCZNE DO PROWADZENIA WARSZTATÓW AKTYWIZACYJNYCH DLA OSÓB  
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOSPOŁECZNĄ 

Wytyczne dla prowadzącego warsztaty będą różniły się w zależności od specyfiki potrzeb grupy, 
dla których są organizowane. Przykładowy wzór wytycznych wypracowany na potrzeby 
realizacji pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz 
cpt.org.pl. 

PROMOCJA WARSZTATÓW  
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Warsztaty należy poprzedzić działaniami promocyjno-informacyjnymi skierowanymi do osób 
bezrobotnych lub poszukujących pracy. Opracowany na potrzeby pilotażu zakres informacji 
znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

PRZYGOTOWANIE WARSZTATÓW OD STRONY TECHNICZNEJ  

Wytyczne dla organizatora warsztatów będą różniły się w zależności od specyfiki potrzeb grupy, 
dla których są organizowane. Przykładowy wzór wytycznych wypracowany na potrzeby 
realizacji pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz 
cpt.org.pl. 

 

PROCEDURA 6 

Narzędzie nr 1:  
OPIEKUN OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU PRACY – WYTYCZNE2 

Praca opiekuna osoby z zaburzeniami psychicznymi, wyznaczonego przez pracodawcę, 
powinna opierać się w szczególności na wskazanych poniżej zasadniczych wartościach: 

• traktowanie wszystkich ludzi z godnością i szacunkiem;  

• podejście skoncentrowane na osobie z zaburzeniami psychicznymi, zakładające 
rozwijanie/wykorzystywanie przez nią jej potencjalnych umiejętności i poszerzanie jej 
relacji;  

• tworzenie warunków do wzmacniania podmiotowości osoby z zaburzeniami psychicznymi 
poprzez pozostawianie jej wyborów i kontroli procesu; 

• promowanie integracji społeczno-zawodowej. 
 
Opis stanowiska pracy i zadań realizowanych przez opiekuna osoby z zaburzeniami 
psychicznymi wyznaczonego przez pracodawcę. 
 
Zadania realizowane przez opiekuna osoby z zaburzeniami psychicznymi: 

1. Przygotowanie pracodawcy i środowiska pracowniczego do współpracy z pracownikiem z 
zaburzeniami psychicznymi: 

• przygotowanie na ewentualne specyficzne zachowania osoby z zaburzeniami 
psychicznymi czy jego szczególny wygląd, sposób komunikowania itp. oraz przekazanie 
informacji o sposobach właściwego sposobu komunikacji z pracownikiem  
z zaburzeniami psychicznymi.  

2. Wsparcie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w kwestiach formalnych: 

• w szkoleniu BHP (według indywidualnych potrzeb) oraz wsparcie w zapoznaniu się  
z wewnętrznymi regulaminami u pracodawcy;  

• w ustaleniu ostatecznych zasad współpracy między opiekunem, pracodawcą  
a pracownikiem z zaburzeniami psychicznymi; 

 
2 Wytyczne opracowano na podstawie materiału pt. „Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy 
zestaw. Zestaw I. Zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy”. 
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• w sytuacji konieczności rozwiązania umowy o pracę (niezależnie od przyczyny) – 
podjęcie działań wspierających pracownika z zaburzeniami psychicznymi  
w zakończeniu zatrudnienia i psychicznym poradzeniu sobie z utratą pracy.  
 

3. Wsparcie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w wykonywaniu obowiązków 
pracowniczych: 

• wsparcie w doborze odpowiedniego stroju do pracy, poznaniu harmonogramu dnia, 
komunikowaniu się itp.; 

• przeszkolenie stanowiskowe pracownika z zaburzeniami psychicznymi; 

• monitorowanie przebiegu pracy, w tym: monitorowanie dokonań i trudności 
pracownika z zaburzeniami psychicznymi w trakcie pracy, dostosowywanie zakresu 
wsparcia do jakości i efektywności jego pracy w porozumieniu z jego bezpośrednim 
przełożonym, oceny okresowe i szkolenia wyrównawcze; 

• wsparcie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w adaptowaniu się w miejscu pracy; 
dostosowywanie wsparcia do aktualnych potrzeb; reagowanie na sytuacje trudne; 

• dokonywanie we współpracy z pracownikiem z zaburzeniami psychicznymi analizy jego 
aktualnej sytuacji w miejscu pracy; 

• w razie potrzeby zwiększenie wsparcia w formie doszkalania stanowiskowego lub 
krótkoterminowego szkolenia interwencyjnego/uzupełniającego. 
 

4. Wsparcie społeczne w miejscu pracy pracownika z zaburzeniami psychicznymi  

• wsparcie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w nawiązaniu relacji  
z bezpośrednim przełożonym oraz członkami zespołu pracowniczego; 

• rozpoznanie środowiska pracowniczego, zwyczajów i praktyk panujących w firmie – 
wyjaśnienie ich w dostępnej dla pracownika z zaburzeniami psychicznymi formie, 
zwrócenie uwagi na czynniki kluczowe; 

• identyfikacja i wzmocnienie umiejętności społecznych pracownika z zaburzeniami 
psychicznymi, korzystnych z punktu widzenia adaptacji w danym miejscu pracy; 

• tworzenie warunków do oceny wzajemnej współpracy (opiekun–pracownik  
z zaburzeniami psychicznymi); 

• wspieranie pracownika z zaburzeniami psychicznymi w dokonywaniu samooceny  
w kwestii jakości jego pracy i osiąganych postępów oraz poziomu satysfakcji; 

• wzmacnianie identyfikacji osoby z zaburzeniami psychicznymi z rolą pracownika oraz  
z miejscem pracy; 

• stosowanie zindywidualizowanego systemu motywowania pracownika, adekwatnego 
do etapu zatrudnienia, poziomu jego zaangażowania, jakości adaptacji, efektywności 
pracy, oczekiwań i potrzeb pracodawcy. 

W procesie zatrudnienia wspomaganego opiekun osoby z zaburzeniami psychicznymi realizuje 
bardzo zróżnicowane zadania, wymagające od niego szeregu umiejętności i kompetencji 
osobistych. Pracodawca, wyznaczając pracownika do pełnienia funkcji opiekuna osoby  
z zaburzeniami psychicznymi, powinien uwzględnić posiadanie przez kandydata odpowiednich 
kompetencji. 
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Kompetencje opiekuna osoby z zaburzeniami psychicznymi: 

1. Kompetencje osobiste (emocjonalno-motywacyjne): 

• odpowiednie nastawienie do pełnionej funkcji, zaangażowanie (motywacja 
osobista); 

• otwartość, gotowość do współpracy z ludźmi, w tym osobami o szczególnych 
potrzebach; 

• empatia; 

• wysoki poziom zasad etycznych, gotowość do podejmowania 
odpowiedzialności i profesjonalizm; 

• dojrzałość emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność. 
2. Kompetencje społeczne 

• umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność; 

• umiejętność współpracy i pracy zespołowej, umiejętność motywowania siebie 
i innych; 

• kultura osobista, takt i talent dyplomatyczny. 
3. Kompetencje poznawcze 

• umiejętność obserwacji, myślenia analitycznego i planowania; 

• elastyczność i kreatywność; 

• gotowość do podnoszenia wiedzy, samoświadomość. 
4. Kompetencje wykonawcze 

• orientacja w działaniu na osobę i cel; 

• organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność i samodzielność w działaniu; 

• wytrwałość, konsekwencja, sumienność i dokładność; 

• umiejętność przekazywania wiedzy (umiejętności szkoleniowe); 

• umiejętności negocjacji i mediacji. 

 
PROCEDURA 7 

Narzędzie nr 1:  
DRUK ZGŁOSZENIA KLIENTA DOTYCZĄCY POTRZEBY SKORZYSTANIA Z PORADNICTWA 
PYCHOLOGICZNEGO/PSYCHIATRYCZNEGO 

Każda z instytucji może wprowadzić własny wzór druku. Przykładowy wzór druku opracowany 
w ramach pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz 
cpt.org.pl. 

Narzędzie nr 2:  
DRUK SKIEROWANIA KLIENTA WYMAGAJĄCEGO PORADNICTWA 
PSYCHOLOGICZNEGO/PSYCHIATRYCZNEGO 

Każda z instytucji może wprowadzić własny wzór druku. Przykładowy wzór druku opracowany 
w ramach pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz 
cpt.org.pl. 
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Narzędzie nr 3A 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NA REALIZACJĘ:  

• PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO  

• USŁUGI LEKARZA PSYCHIATRY 

(UWAGA: Opis przedmiotu zamówienia został określony w PROCEDURZE 1; narzędzie nr 7A i 7B) 

Każda z instytucji może wprowadzić własny obowiązujący w niej wzór umowy. Przykładowy 
wzór opracowany w ramach pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-
wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

PROCEDURA 8  

To procedura uzupełniająca uruchamiana w przypadku konieczności wsparcia zmiany 
nastawienia pracodawców do osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym. 
Ma przede wszystkim na celu wyposażenie pracodawców w podstawową wiedzę z zakresu 
funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku pracy. Dzięki zmianie 
nastawienia pracodawców możliwe będzie stworzenie bazy pracodawców otwartych na 
zatrudnianie osób o szczególnych potrzebach w obszarze zdrowia psychicznego.  

Szczegółowe założenia kampanii informacyjnej zostały opracowane na potrzeby realizacji 
pilotażu i znajdują się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

PROCEDURA 9 

Narzędzie nr 1:  
FORMULARZ ANKIETY EWALUACYJNEJ 

Każda z instytucji może wprowadzić własny obowiązujący w niej wzór formularza ankiety 
ewaluacyjnej odpowiadający zakresowi prowadzonej ewaluacji. Przykładowy wzór formularza 
opracowany w ramach pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl 
oraz cpt.org.pl. 

Narzędzie nr 2: 
FORMULARZ WYWIADU EWALUACYJNEGO 

Każda z instytucji może wprowadzić własny obowiązujący w niej zakres wywiadu 
ewaluacyjnego odpowiadający zakresowi prowadzonej ewaluacji. Przykładowy wzór 
formularza opracowany w ramach pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-
wyzwania.pl oraz cpt.org.pl.  

Wnioski z ewaluacji wdrażania procedur 

W ramach modułu numer 1 (osoby z problemami psychicznymi) przeprowadzono badania 
ilościowe. Były to:  

− ankieta CATI wśród osób z problemami psychicznymi korzystających z usług PUP  
w ramach projektu pilotażowego (n=20);  

− ankieta CATI wśród osób z problemami psychicznymi korzystających z usług NGO  
w ramach projektu pilotażowego (n-19);  
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− ankieta CATI wśród pracodawców zatrudniających osoby z problemami psychicznymi 
korzystających z usług PUP w ramach projektu pilotażowego (n=4).  

Analiza pozyskanego materiału badawczego  

Ocena osób/instytucji świadczących usługi w ramach projektu pilotażowego przez 
uczestników w ramach modułu 1.  

Osoby z problemami psychicznymi (korzystające z usług PUP) uczestniczące w projekcie 
pilotażowym wskazują: 

• bardzo wysoki poziom kompetencji osób świadczących usługi przez PUP (w ramach 
wszystkich usług – osoby oceniono powyżej 9,5 punktu3 – tj. bonu zatrudnieniowego, 
warsztatów aktywizacyjnych, poradnictwa psychologicznego);  

• wysoki poziom współpracy z osobami świadczącymi usługi przez PUP (w ramach 
wszystkich usług – osoby ocenione zostały powyżej 9,5 punktu – tj. bonu 
zatrudnieniowego, warsztatów aktywizacyjnych, poradnictwa psychologicznego).  

Osoby z problemami psychicznymi (korzystające z usług NGO) uczestniczące w projekcie 
pilotażowym wskazują: 

• że są właściwie informowane o wszelkiego rodzaju aktualnościach związanych  
z realizacją usługi (100% odpowiedzi pozytywnych);  

• bardzo wysoki poziom zaangażowania i pomocy pracowników udzielających wsparcia 
w rozwiązywaniu problemów, łatwość współpracy z nimi, a także wysoki poziom ich 
wiedzy i kompetencji oraz całego procesu obsługi klienta realizowanego przez nie.  

Wnioski i rekomendacje z badania osób z problemami psychicznymi korzystających z usług 
PUP w ramach projektu pilotażowego (n=20) 

• osoby z problemami psychicznymi stanowią grupę wysoce zróżnicowaną pod 
względem wykształcenia; w związku z tym w przypadku części tych osób może pojawić 
się kwestia pracy poniżej kwalifikacji; aktywizując takie osoby, koniecznie trzeba 
uwzględnić również ten aspekt (w tym kwestie psychologiczne czy związane z dalszym 
rozwojem kariery zawodowej); w związku z tym niezbędne jest również włączenie tego 
zagadnienia w proces aktywizacji (w tym zaplanowanego już wsparcia 
psychologicznego) tych osób; dodatkowo należy uwzględnić różnorodne profile 
zawodowe tych osób, pomimo charakteryzujących te osoby problemów psychicznych; 

• kluczową wartością związaną z udziałem w projekcie pilotażowym jest wskazywany 
przez ankietowane osoby z problemami psychicznymi aspekt budowania motywacji w 
zakresie funkcjonowania na rynku pracy oraz wiary w siebie (gwarantuje to przede 
wszystkim doradztwo psychologiczne); z drugiej strony w przypadku zastosowania 
bonu zatrudnieniowego gwarantuje on mniejsze ryzyko oraz koszty dla pracodawcy  
w sytuacji zatrudniania takich osób. 

Wnioski i rekomendacje z badania osób z problemami psychicznymi korzystających z usług 
NGO w ramach projektu pilotażowego (n=19) 

• znacząca grupa ankietowanych osób z problemami psychicznymi wiąże brak pracy lub 
trudności z jej znalezieniem przez siebie przede wszystkim z czynnikami zdrowotnymi: 

 
3 W przypadku wszystkich ocen wykorzystano skalę 10-punktową, gdzie 1 – to najniższa ocena, a 10 – najwyższa.  
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swoimi zaburzeniami psychicznymi (ponad połowa ankietowanych) lub stanem 
zdrowia fizycznego (niemal połowa ankietowanych); oznacza to, że kwestia to wymaga 
szczególnego uwzględnienia w ramach projektowanych mechanizmów wsparcia; takie 
opinie ankietowanych mogą również świadczyć o stereotypowym postrzeganiu tej 
grupy osób zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym;  

• zdecydowana większość osób aktywizowanych (bezrobotnych osób z problemami 
psychicznymi) przez NGO nie jest zarejestrowana w PUP, co świadczy  
o zapotrzebowaniu tej grupy na aktywizację nie tylko przez PUP, ale również NGO; 
oznacza to, że istnieje przestrzeń również na takie działania realizowane przez 
podmioty trzeciego sektora (np. we współpracy z agencjami zatrudnienia);  

• kluczową wartością związaną z udziałem osób z problemami psychicznymi w projekcie 
jest: (i) zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy (niemal 90% wskazań 
ankietowanych); (ii) poprawa kontaktu z innymi osobami (niemal 90%); oznacza to, że 
w przypadku tej grupy wymagającej procesu aktywizacji konieczne jest uwzględnienie 
również dodatkowych wskaźników w procesie aktywizacji zawodowej nie tylko 
związanych stricte z zatrudnieniem, ale w szczególności na pierwszym etapie 
aktywizacji z (od)budowaniem kompetencji społecznych i unormowania kwestii 
zdrowia psychicznego;  

• kluczowymi elementami wsparcia osób z problemami psychicznymi w zakresie 
zmniejszenia ograniczeń związanych z pozostawaniem bez pracy lub zwiększenia szans 
na jej podjęcie jest (w ocenie respondentów reprezentujących tę grupę): (i) wsparcie 
lekarza psychiatry (niemal 90% wskazań ankietowanych), (ii) wsparcie psychologiczne 
oraz realizacja usług pośrednictwa dostosowanego do potrzeb osób z problemami 
psychicznymi (niemal 85%), (iii) wsparcie w środowisku pracy realizowane przez 
opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę (niemal 70%), (iv) udział w warsztatach 
aktywizacyjnych (niemal 60%); realizowane badania jakościowe i ilościowe  
(na pierwszym etapie projektu pilotażowego) zaakcentowały powyższe potrzeby, a 
także pokazały, że jednym z kluczowych elementów jest brak systemowego (w zakresie 
poradnictwa psychologicznego i psychiatrycznego) wsparcia osób z problemami 
psychicznymi w Polsce;  

• działania aktywizacyjne w ramach projektu pilotażowego wypełniały (przynajmniej  
w warstwie deklaratywnej) potrzeby osób z problemami psychicznymi;  

• działania aktywizacyjne nie przyniosły wymiernych rezultatów (95% ankietowanych nie 
ma pracy i nie uczestniczy w projekcie), potwierdza to, że jest to grupa trudna do 
aktywizacji, a proces ten jest długotrwały. Rekomendowana jest zatem weryfikacja 
dotychczasowego modelu, w tym przede wszystkim zapewnienie wsparcia w dłuższej 
perspektywie czasowej przy zaangażowaniu organizacji/instytucji zaangażowanych np. 
w powiatowe programy ochrony zdrowia psychicznego . 

Wnioski i rekomendacje z badania pracodawców zatrudniających osoby z problemami 
psychicznymi korzystające z usług PUP w ramach projektu pilotażowego (n=3)  

• zatrudnienie osób z problemami psychicznymi wymaga znaczącego zaangażowania  
po stronie pracodawcy, m.in. w zakresie szkolenia stanowiskowego; sprawia to,  
że zatrudnienie osób z problemami psychicznymi przez pracodawców nie może 
stanowić dla nich zbytniego ryzyka finansowanego i organizacyjnego (optymalnym 
rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się być zaproponowany przez PUP bon 
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zatrudnieniowy minimalizujący takie obawy przed zatrudnieniem osób z problemami 
psychicznymi). 

W ramach projektu pilotażowego udało się osiągnąć następujące cele: 

• stworzono model wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym osób  
z chorobami psychicznymi; 

• zapewniono w niewielkim stopniu aktywizację osób od dłuższego czasu pozostających 
poza rynkiem pracy oraz zagwarantowano pracodawcom dostęp do wykwalifikowanej 
kadry; 

• opracowano odpowiednie standardy i procedury działania w zmienionych warunkach 
pracy oraz ze specyficznym klientem. 

 


