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BIULETYN nr 10

Wstęp

Kontraktowanie zadań, które ustawowo należą do obowiązków instytucji samo-
rządowych jest możliwe i potrzebne. Możliwość taką daje Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r.), Ustawa o pomo-
cy społecznej (z 12 marca 2004 r.) oraz Ustawa o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (z 20 kwietnia 2004 r.). W tych aktach prawnych znajdziemy 
katalogi usług rynku pracy oraz zadań, które instytucje administracji publicznej 
mogą zlecać innym niż samorządowe podmiotom działającym w danym zakre-
sie tematycznym (np. w obszarze rynku pracy czy pomocy społecznej).
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera zamknięty 
katalog usług rynku pracy, które starosta może zlecić organizacjom pozarzą-
dowym. Dwie pozostałe ustawy wymienione wyżej pozwalają zaś na bardziej 
kompleksowe zlecanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów rynku 
pracy.
Kontraktowanie usług rynku pracy i kompleksowych projektów aktywizacji zawo-
dowej uprawnionym do tego podmiotom pluralizuje rynek usług i zadań do tej 
pory zarezerwowanych dla instytucji samorządowych. Wprowadzenie różnorod-
ności instytucji realizujących zadania publiczne może wpływać pozytywnie na ja-
kość usług oraz na podnoszenie konkurencyjności podmiotów je świadczących. 
Jak pokazują przykłady państw, które zliberalizowały swe rynki usług zatrudnie-
niowych – takie rozwiązanie wpłynęło pozytywnie na skuteczność oddziaływań 
oraz pozwoliło obniżyć koszty świadczenia usług (więcej patrz: Biuletyn FISE nr 8 
pt. „Kontraktowanie usług rynku zatrudnienia”).
W Biuletynie FISE nr 9 pt. „Udział organizacji pozarządowych w budowaniu ryn-
ku usług zatrudnienia” zaprezentowane zostały ustawowe możliwości włączenia 
organizacji pozarządowych do tworzenia rynku usług zatrudnienia w Polsce. 
Celem tego numeru Biuletynu jest przedstawienie organizacji pozarządowych, 
które posiadają kompetencje i doświadczenie w świadczeniu usług zatrudnie-
niowych na rzecz rozmaitych grup odbiorców. Wypracowane standardy i metody 

pracy oraz wysoka jakość usług świadczonych przez te organizacje powinna 
skłaniać administrację publiczną do zlecania zadań tym podmiotom, a przez to 
do poszerzania całościowej oferty dla osób bezrobotnych.

Organizacje pozarządowe świadczące usługi rynku pracy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 6 pkt. 8 mówi 
o możliwości zlecania usług instytucjom rynku pracy, w tym organizacjom poza-
rządowym, które mają zapisaną w statutach realizację zadań w zakresie promo-
cji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Zlecanie zadań to forma współpracy organów administracji publicznej z organi-
zacjami pozarządowymi wymagająca dobrej znajomości potrzeb lokalnej spo-
łeczności oraz, przede wszystkim, znajomości możliwości organizacji pozarządo-
wych. Poniżej przedstawiamy przykłady wybranych organizacji pozarządowych, 
które realizując swe zadania statutowe wpisują się jednocześnie w określone 
ustawowo zakresy usług rynku pracy.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 
2004 r. określa w art. 35 usługi rynku pracy, które instytucje samorządowe 
mogą zlecać m.in. organizacjom pozarządowym, są to:

pośrednictwo pracy; A

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; A

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; A

organizacja szkoleń. A
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Organizacje pozarządowe na rynku usług pracy

Fundacja „Bez Względu na Niepogodę” – Młodzieżowa Agencja 
Pracy

www.map.free.ngo.pl 

Fundacja „Bez Względu na Niepogodę” od 1990 r. prowadzi Młodzieżową 
Agencję Pracy (MAP). W Agencji młodzież może skorzystać z szeregu usług zwią-
zanych z aktywizacją zawodową i poszukiwaniem pracy.
Jedną z podstawowych usług oferowanych przez MAP jest pośrednictwo pracy. 
Agencja posiada stale aktualizowaną bazę pracodawców i ofert pracy. W sezo-
nie wakacyjnym liczba oferowanych miejsc pracy sięga kilkuset. W czasie roku 
MAP dysponuje około 50 ofertami miesięcznie. Pracownicy MAP szczegółowo 
selekcjonują zgłaszane oferty pracy, przeprowadzają także wstępną weryfikację 
kandydatów i przedstawiają ich pracodawcom.
Podczas spotkania z pośrednikiem pracy MAP zostają określone potrzeby, umie-
jętności i doświadczenie zgłaszającego się klienta. Pośrednik ocenia także umie-
jętność autoprezentacji. Gdy zachodzi taka potrzeba klient może skorzystać 
z pomocy doradcy zawodowego. Pośrednik dobiera oferty pracy odpowiadają-
ce możliwościom i potrzebom klienta. Osoby zainteresowane podjęciem pracy 
mogą również poszukać ofert w bazie MAP samodzielnie w Internecie. 
Pośrednicy z Młodzieżowej Agencji Pracy monitorują skuteczność swej usłu-
gi kontaktując się z pracodawcami, do których zostali skierowani ich klien-
ci. Obecnie skuteczność realizowanych usług jest szacowana bardzo wysoko. 
Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy spowodowała przewagę liczby ofert 
pracy nad liczbą kandydatów. Jak przyznaje Marcin Tokarski z MAP większość 
osób, które zgłaszają się do Agencji, przychodzi tu ze względu na rekomendację 
swoich znajomych, którzy korzystali z usług MAP. W skali roku Agencja rejestruje 
do 1,5 tysiąca nowych klientów, tylko w czerwcu i lipcu 2008 roku baza MAP 
powiększyła się o 800 młodych osób poszukujących pracy.  Związane jest to 
z prowadzoną przez Fundację wraz z lokalnymi partnerami Wakacyjną Giełdą 

Pracy – akcją, która jest skierowana szczególnie do młodych ludzi pragnących 
podjąć zatrudnienie w okresie wakacyjnym. 
Liczba osób poszukujących pracy za pośrednictwem MAP zachęca pracodaw-
ców do korzystania z bazy Agencji. Obecnie jest ich kilkuset. Marcin Tokarski 
dodaje, że pracodawcy, którzy już raz współpracowali z Agencją chętnie zwra-
cają się do niej ponownie, gdy mają nowe wakaty.
W zakresie pośrednictwa pracy MAP współpracuje między innymi z warszaw-
skimi organizacjami pozarządowymi oraz urzędami pracy i ośrodkami pomocy 
społecznej. Współpraca ta polega głównie na wymianie informacji o ofertach 
pracy, a także na kierowaniu klientów wymagających specyficznych usług do 
odpowiednich instytucji i organizacji.   

Pośrednictwo pracy, w myśl zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, polega w szczególności na:
1)  udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu od-

powiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowni-
ków o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2)  pozyskiwaniu ofert pracy;
3)  upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do 

internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do 
spraw pracy;

4)  udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku 
ze zgłoszoną ofertą pracy;

5)  informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców 
o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku 
pracy;

6)  inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących 
pracy z pracodawcami;

7)  współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany infor-
macji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich 
działania;

8)  informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach 
i obowiązkach.
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Stowarzyszenie OPTA – Program Od NowA

www.opta.org.pl/odnowa 

Stowarzyszenie OPTA realizuje program Od NowA od 2004 roku. Działania 
programu skierowane są do kobiet w trudnej sytuacji życiowej – bezrobotnych, 
samotnie wychowujących dzieci,  ofiar przemocy domowej.
Jednym z najważniejszych elementów programu jest doradztwo zawodowe. 
Z uwagi na szczególną grupę klientów – kobiety w trudnej sytuacji życiowej – do-
radczynie zawodowe programu Od NowA stosują specyficzną metodę pracy, 
tzw. poradnictwo dialogowe.
Doradczyni zawodowa odbywa z klientką cykl spotkań, podczas których stopnio-
wo przygotowuje ją do powrotu na rynek pracy. Pierwszym etapem jest wspólne 
ułożenie indywidualnego planu działania. Aby to zrobić doradczyni zawodowa 
wraz z klientką określają problem, który należy przezwyciężyć, a następnie for-
mułują oczekiwania i cele klientki. Na tej podstawie budowana jest strategia 
działania. Podczas kolejnych spotkań plan jest wdrażany w życie i, w miarę po-
trzeb, modyfikowany.
Ważnym elementem doradztwa zawodowego świadczonego w ramach progra-
mu Od NowA jest także wiedza o aktualnej sytuacji na rynku pracy, jaką do-
radczynie zawodowe przekazują klientkom. Konsultantki pomagają klientkom 
w sposób realistyczny ocenić swe możliwości i oczekiwania, a następnie wspie-
rają w poszukiwaniu ofert pracy odpowiadających postawionym kryteriom.
W trakcie pracy z klientką doradczyni stara się zmienić jej sposób postrzegania 
swoich możliwości: z „nigdy mi się nie uda” na „poradzę sobie”.
Wyniki badań z ostatniej edycji programu Od NowA pokazały, że ze stwier-
dzeniem: „Wiem nad czym pracować, aby poprawić swoją sytuację zawodową” 
po odbyciu cyklu aktywizacyjnego całkowicie zgodziło się 38% uczestniczek tej 
edycji. Dla porównania, przed rozpoczęciem udziału w programie z tym stwier-
dzeniem całkowicie zgadzało się tylko 12% uczestniczek.

Dotychczas w Programie Od NowA wzięło udział około 600 kobiet. W edycji fi-
nansowanej ze środków EFS, która trwała od maja 2006 roku do marca 2008 
roku, 120 kobiet skorzystało ze wsparcia doradczyń zawodowych. Obecnie 85 
z nich pracuje, 14 otworzyło własną  firmę, a 5 – dokształca się lub studiuje.  
Od kwietnia 2008 Program Od NowA działa dzięki wsparciu Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje doradz-
two zawodowe, jako usługę polegającą na: 
1)  udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpo-

wiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:
 a)  udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach 

szkolenia i kształcenia,
 b)  udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwia-

jących wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę za-
trudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

 c)  kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie 
umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy 
i zawodu albo kierunku szkolenia,

 d)  inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawo-
dowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2)  udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, 
w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie. 
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Organizacje pozarządowe na rynku usług pracy

Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla 
Niepełnosprawnych (TUS) – Centrum Karier Osób Niepełno-
sprawnych (CKON)

www.tus.org.pl 

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych działa od 2006 roku. Centrum 
powstało w wyniku doświadczeń z realizacji projektów skierowanych do osób 
niepełnosprawnych zebranych przez Fundację TUS, która od 1993 prowadziła 
transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych w Warszawie.
Osobom niepełnosprawnym z województwa mazowieckiego CKON oferuje 
między innymi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Doradcy Centrum 
Karier w sposób kompleksowy wspierają osoby niepełnosprawne chcące wejść 
lub powrócić na rynek pracy. 
Osoby, które zgłaszają się do CKON przede wszystkim są aktywizowane do 
podjęcia pracy. W toku indywidualnych spotkań rozpoznawane są umiejętności, 
doświadczenie i potrzeby klientów. Doradca przekazuje także klientowi infor-
macje na temat metod poszukiwania pracy. W Centrum klient może skorzystać 
z dostępu do Internetu i prasy zawierającej oferty pracy, ma także dostęp do baz 
ofert pracy prowadzonych przez CKON.
Jeśli zachodzi taka potrzeba osoby niepełnosprawne zgłaszające się do CKON 
mogą wziąć udział w warsztacie z autoprezentacji, co stanowi bardzo ważny ele-
ment w przygotowaniu tej grupy do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W ofer-
cie CKON znajdują się także konsultacje z prawnikiem, podczas których osoby 
niepełnosprawne mogą dowiedzieć się o swoich obowiązkach i prawach wobec 
pracodawcy oraz o obowiązkach pracodawcy względem nich. 
W latach 2006 – 2008 (do marca) CKON nawiązało współpracę z około 200 
pracodawcami i pozyskało ponad 200 ofert pracy. W tym okresie w bazach 
Centrum zarejestrowało się 868 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Od marca 2008 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych obsługuje także 
osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Obecnie miesięcznie Centrum 
przyjmuje około 50 klientów.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu bezro-
botnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu 
i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez:
1)  uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
2)  uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych;
3)  dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu 

umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
(z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości – Ośrodek 
Wspierania Przedsiębiorczości (OWP)

www.sfwp.gliwice.pl

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości powstał w 1994 roku jako narzędzie 
aktywnej walki z bezrobociem na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego. Główne 
działania realizowane przez OWP to szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych 
pragnących wejść lub powrócić na rynek pracy oraz przekwalifikować się.
Profil oferowanych szkoleń to przede wszystkim przedsiębiorczość. Uczestnicy 
szkoleń mogą uzyskać tu wiedzę na temat tworzenia biznesplanu, marketingu, 
finansów, podatków, rachunkowości czy budowania strategii przedsiębiorstwa.
Ponadto OWP oferuje szereg szkoleń z obsługi komputera, Internetu czy progra-
mów księgowych. Kolejny blok w ofercie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczo-
ści to kursy przygotowujące do wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku 
pracy, np. magazynier – sprzedawca, pracownik działu kadr, pracownik działu 
księgowego.
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Oferta szkoleniowa OWP jest bogata i kompleksowa – pracownicy Ośrodka 
przygotowują także  swych klientów do samodzielnego prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. 
Szkolenia prowadzone są przez kadrę doświadczonych wykładowców. Programy 
poszczególnych szkoleń opierają się na sprawdzonej od lat formule, tym nie-
mniej program może być dopasowywany do potrzeb grupy aktualnie szkolonej. 
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie Ośrodka Wspierania Przedsiębior-
czości w pełni dostosowanej do potrzeb szkoleniowych. OWP posiada jedną 
salę komputerową oraz cztery sale wykładowe. Rocznie Ośrodek szkoli około 
400 osób.
OWP współpracuje z urzędami pracy z Gliwic oraz innymi na terenie wojewódz-
twa śląskiego. Gliwicki urząd pracy zleca Ośrodkowi organizację szkoleń, nawet 
dwóch miesięcznie. Pracownicy innych urzędów pracy kierują do OWP swych 
klientów zainteresowanych szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości czy prze-
kwalifikowaniem,  których nie mają w swojej ofercie szkoleniowej.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, że szkolenie 
organizuje się w celu zwiększenia szans osób bezrobotnych na uzyskanie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodo-
wych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku:
1)  braku kwalifikacji zawodowych;
2)  konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem 

propozycji odpowiedniej pracy;
3)  utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym 

zawodzie;
4)  braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Opisane powyżej organizacje oferują swym klientom modelowe działania w za-
kresie usług zatrudnieniowych. Jednakże prawdziwym atutem tych organizacji 
jest to, że w ich ofercie znajduje się często więcej niż jedna usługa zatrudnienio-
wa – kombinacja tych usług stanowi kompleksowy system obsługi klienta. Ich 

mocną stroną jest także to, że wyspecjalizowały się w pracy z konkretną grupą 
odbiorców, co sprawia, że świadczone usługi są odpowiedzią na potrzeby tych 
osób. 

Kompleksowe działania organizacji pozarządowych prowadzone 
na rynku pracy

Katalog usług rynku pracy, opisanych w poprzednim rozdziale, jest bardzo wąski. 
Tymczasem spektrum działań związanych z rynkiem pracy realizowanych przez 
polskie NGO-sy jest często szersze. 
Narzędzia i procedury zawarte w Ustawie o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie oraz Ustawie o pomocy społecznej pozwalają odpowiednio po-
wierzać lub zlecać organizacjom pozarządowym zadania związane z aktywizacją 
zawodową umożliwiając tym organizacjom rozwinięcie dużo bardziej komplek-
sowej oferty usług. Zgodnie z powyższymi ustawami samorząd może również 
udzielić zamówienia publicznego organizacjom, prowadzącym działalność go-
spodarczą. Ponadto zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie dają instytucjom samorządowym mechanizmy wspierania działań orga-
nizacji pozarządowych, co oznacza, że mogą przekazać dotacje na działania 
zaprojektowane przez same organizacje (podczas, gdy przy powierzaniu czy 
zlecaniu organizacje realizują zadania zdefiniowane przez samorząd). Rozwią-
zania te mogą mieć ogromną moc sprawczą przy planowaniu podziału zadań 
między instytucje samorządowe i NGO-sy.
Zaprezentowane poniżej organizacje działają na rzecz różnych grup społecznych 
wymagających szczególnej uwagi i specjalizacji oferowanych usług. Cechą cha-
rakterystyczną ich działań jest indywidualne podejście do klienta (oparte na do-
brym rozeznaniu w problemach i potrzebach grupy społecznej, z której wywodzi 
się klient) oraz kompleksowość świadczonych usług. Taka działalność wpisuje się 
w ustawowe zadania pomocy społecznej, jednak organizacje te realizują także 
zadania związane z aktywizacją zawodową czy wspieraniem przedsiębiorczości. 
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Dzięki ustawowym instrumentom zlecania lub powierzania wykonania zadań 
oraz poprzez dotowanie działań władze samorządowe mogą angażować orga-
nizacje pozarządowe do wspólnego działania na rzecz rozwiązywania proble-
mów lokalnych rynków pracy. By tak się stało, władze i organizacje muszą się 
wzajemnie poznać.

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny „Dla 
ludzi i środowiska”

www.chudobczyce.cis.org.pl

Stowarzyszenie powstało w 2003 r. w Chudobczycach (woj. wielkopolskie). Jego 
działania są skierowane do osób z terenów popegeerowskich, bezrobotnych, 
zagrożonych marginalizacją społeczną. Główne cele Stowarzyszenia to reinte-
gracja społeczna i zawodowa mieszkańców wsi oraz rozwój terenów wiejskich.
W projekcie „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych”, realizo-
wanym w latach 2004 – 2005, Stowarzyszenie obok działań aktywizacyjnych 
stworzyło także program systemowych działań terapeutycznych i psychologicz-
nych dla najsłabszych mieszkańców terenów wiejskich – osób długotrwale bez-
robotnych, pogrążonych w bierności i bezradności.
W ofercie projektu znalazły się spotkania z psychologiem oraz warsztaty terapeu-
tyczne. Działania te miały na celu przełamanie bierności i poprawę samooceny 
uczestników projektu. Okazało się to niezwykle ważne dla osób zagrożonych 
społeczną marginalizacją. Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem 
wzmocniły uczestników projektu i przygotowały ich od udziału w następnym 
etapie.
Kolejnym krokiem w projekcie były działania aktywizacyjne. Po dokonaniu ana-
lizy lokalnego rynku pracy, pracownicy Stowarzyszenia postanowili skupić ofertę 
szkoleniową na kursach dotyczących rzemiosła, nowych form upraw, a także 
promować spółdzielczość socjalną. Oferta szkoleniowa została dobrana w taki 

sposób, by uczestnicy projektu po jego ukończeniu byli w stanie podjąć pra-
cę we własnym zakresie. Szczególnie trafiony okazał się pomysł wprowadzenia 
spółdzielni socjalnych. Proponowany zakres ich działania został dobrany tak, by 
nie kolidował z ofertą działających na lokalnym rynku przedsiębiorstw.
W ramach opisywanego projektu realizatorzy planowali objąć wsparciem (czy 
to psychologicznym czy aktywizacją zawodową) około 100 osób, zaś 50 osób 
włączyć do działań aktywizacyjnych. Tymczasem ponad 80 osób wzięło udział 
w zajęciach dotyczących aktywizacji zawodowej. Uczestnicy projektu odbyli kur-
sy zawodowe: operatora wózków widłowych, asystenta osoby niepełnosprawnej 
oraz kurs prawa jazdy, warsztaty ekologiczne i gospodarstwa domowego.
Kluczem do sukcesu projektu jest dokładnie przeprowadzona analiza źródeł 
problemów osób zamieszkujących tereny popegeerowskie oraz dopasowanie 
do ich potrzeb oferty – zarówno aktywizacyjnej, jak i wsparcia psychologiczne-
go. Również wprowadzenie spółdzielni socjalnej okazało się pomysłem trafio-
nym, tak pod względem dopasowania rozwiązania do możliwości osób objętych 
wsparciem, jak i pod względem oddziaływania reintegracyjnego na osoby z te-
renów popegeerowskich.

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych – Klub Aktywnego 
Poszukiwania Pracy

www.tpn.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (TPN) w Łodzi działa od 1992 roku. 
Jego działania skupiają się wokół integracji społecznej i aktywizacji zawodowej 
osób chorych psychicznie. TPN prowadzi między innymi Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy dla tych osób, gdzie prowadzone są rozmaite zajęcia rehabilitacyjne 
zmierzające do usamodzielnienia podopiecznych. W latach 2000 – 2005 Towa-
rzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadziło Klub Aktywnego Poszukiwania 
Pracy (KAPP), między innymi dla podopiecznych ŚDS-u, gdzie osoby chorujące 
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psychicznie uczestniczyły w procesie przygotowywania do samodzielnego poszu-
kiwania pracy, głównie w Zakładach Pracy Chronionej (ZPCh).
Program rozpoczynał się od godzinnych spotkań z podopiecznymi, podczas 
których rozmawiano o roli pracownika, korzyściach wynikających z pracy, obo-
wiązkach wynikających z bycia pracownikiem. Pracownicy KAPP starali się roz-
wiewać obawy podopiecznych przed podejmowaniem odpowiedzialnych zadań, 
a przede wszystkim starali się wpłynąć na zmianę postaw podopiecznych z rosz-
czeniowych na proaktywne. 
Podczas spotkań pracownicy KAPP określali także możliwości i preferencje pod-
opiecznych związane z rodzajem pracy, którą chcieliby lub mogliby wykonywać. 
Prowadzono także rozmowy o specyfice różnych zawodów i metodach poszuki-
wania pracy.
Odpowiednio zmotywowane osoby przechodziły następnie kursy związane z pi-
saniem CV i dokumentów aplikacyjnych. Podopieczni pod okiem pracowników 
KAPP przygotowywali podania i listy do pracodawców i dostarczali je wraz z CV 
do ZPCh, a następnie monitorowali losy swych aplikacji.  
Niektórzy podopieczni przeszli niezbędne kursy (kelnerski, szkolenie BHP czy 
z minimum sanitarnego) i zostali zatrudnieni w należącym do TPN Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Jedliczach.
Klub nawiązał też współpracę z producentem artykułów papierniczych „Ziemia 
Obiecana”, który na stałe zatrudnia kilkunastu podopiecznych TPN.
Podczas 5 lat funkcjonowania w zajęciach aktywizacyjnych KAPP wzięło udział 
około 50 podopiecznych ŚDS. Około 30 osobom udało się znaleźć pracę w Za-
kładach Pracy Chronionej, głównie przy pracach sezonowych.
Mocną stroną oferty KAPP było dopasowanie procesu aktywizacji zawodowej 
do potrzeb i możliwości osób chorych psychicznie oraz zintegrowanie go z dzia-
łaniami Środowiskowego Domu Samopomocy. Działania KAPP i ŚDS stanowiły 
kompleksową ofertę aktywizacji osób chorych psychicznie.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

www.lsr.pl 

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR) zostało założone w 1993 roku (wów-
czas pod nazwą Leżajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych) 
w odpowiedzi na wysoki poziom bezrobocia i zidentyfikowaną potrzebę wspie-
rania przedsiębiorczości na terenie powiatu leżajskiego.
Głównym celem działania organizacji jest wspieranie inicjatyw służących rozwo-
jowi lokalnej społeczności. Dlatego oferta Stowarzyszenia jest bogata: od usług 
informacyjno-doradczych po wsparcie funduszu poręczeniowego.
Główną grupą klientów LSR są osoby bezrobotne. W ofercie organizacji znaj-
dują się między innymi szkolenia. Organizacja posiada centrum szkoleniowe, 
które oferuje szkolenia osobom poszukującym pracy, chcącym się przekwali-
fikować lub rozpocząć działalność gospodarczą. Oferta szkoleniowa LSR jest 
bogata – są w niej szkolenia z przedsiębiorczości, obsługi komputera, obsługi 
klienta, księgowości czy przepisów prawnych.
Osoby bezrobotne mogą także skorzystać z usług doradców w jednym z Punk-
tów Konsultacyjnych KSU. Stowarzyszenie prowadzi trzy punkty: w Leżajsku, Prze-
worsku i Łańcucie. Można tu uzyskać wsparcie przy tworzeniu biznesplanu oraz 
zakładaniu własnej firmy. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego dysponują także 
danymi teleadresowymi urzędów i innych instytucji wspierających lokalny rozwój. 
W Punkcie Konsultacyjnym można także uzyskać informacje dotyczące możli-
wości pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł, co jest ważne dla 
osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a także dla już funkcjonują-
cych przedsiębiorstw. 
Kolejną grupą klientów LSR są mikro- i małe przedsiębiorstwa. Do nich także 
kierowana jest oferta Punktów Konsultacyjnych. Doradcy LSR wspierają lokal-
nych przedsiębiorców w prowadzeniu i rozwijaniu działalności. W Punkcie Do-
radczym można uzyskać poradę dotyczącą zarządzania finansami firmy, prawa 
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pracy czy prawa podatkowego. Dodatkowo przedsiębiorcy przy wsparciu pra-
cowników LSR mogą stworzyć strategię promocyjną dla własnej firmy, a także 
materiały reklamowe, wizytówki czy ulotki.
Oprócz stale działających Punktów Konsultacyjnych LSR prowadzi działania 
projektowe nastawione na rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy. 
W swym dorobku organizacja ma wiele projektów, głównie szkoleniowych, skie-
rowanych do mieszkańców powiatu leżajskiego. 
Wsparcie oferowane mieszkańcom powiatu leżajskiego oraz Przeworska i Łań-
cuta jest przede wszystkim dopasowane do specyfiki lokalnego rynku pra-
cy. Atutem działań Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju jest także ich wysoki 
profesjonalizm.  

Podsumowanie

Ustawowo stworzona możliwość zlecania realizacji usług rynku pracy organi-
zacjom pozarządowym oraz wspieranie projektów realizowanych przez nie to 
rozwiązania stosunkowo nowe. Nie są one jeszcze powszechnie stosowane. 
Tymczasem rozwiązania proponowane w Ustawie o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy czy Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie i Ustawie o pomocy społecznej otwierają szerokie pole do współpracy 
między instytucjami samorządu lokalnego i organizacjami pozarządowymi w za-
kresie realizowania usług rynku pracy i zadań pożytku publicznego.  
Cechą charakterystyczną oferty NGO-sów jest dopasowanie do potrzeb kon-
kretnej grupy odbiorców. Dzięki tej specjalizacji i profesjonalizacji usług organi-
zacje pozarządowe mogą być cennym partnerem dla instytucji samorządu lokal-
nego. Działalność wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych na lokalnych 
rynkach na zasadzie zlecenia, powierzenia czy uzyskanego wsparcia może sta-
nowić istotne poszerzenie oferty samorządu dla obywateli. To oznacza więk-
sze możliwości reagowania i rozwiązywania problemów społecznych. Widać to 
szczególnie na przykładzie organizacji pozarządowych, których działalność nosi 

znamiona zadań publicznych, na przykład związanych z  pomocą społeczną czy 
promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową.
Podstawowe przeszkody w nawiązywaniu współpracy leżące zarówno po stronie 
instytucji samorządu lokalnego jak i organizacji pozarządowych, to brak wypra-
cowanej praktyki oraz, co za tym idzie, odpowiednich procedur pozwalających 
na stosunkowo szybkie załatwienie formalności związanych ze zlecaniem, po-
wierzaniem zadań czy wspieraniem działań organizacji. Kolejny problem to brak 
znajomości oferty i kompetencji organizacji pozarządowych wśród urzędników 
decydujących o realizacji zadań. 
Nie są to problemy nie do rozwiązania. Obecnie dostępne są opracowania 
przepisów wspominanych w tym biuletynie ustaw, które krok po kroku prowadzą 
czytelnika po meandrach uregulowań prawnych1. Praktyka musi narodzić się 
z doświadczenia. 
Zaś co do wzajemnej znajomości instytucji samorządowych i organizacji pozarzą-
dowych – istnieje wiele baz w Internecie, w których można odnaleźć organizacje 
i instytucje działające na danym terenie czy w danym zakresie tematycznym2. 
Ponadto w zakończonym niedawno okresie programowania środków unijnych 
na lata 2004-2006, przede wszystkim w ramach projektów Inicjatywy Wspólno-
towej EQUAL wiele organizacji miało szansę wypracować i wypromować inno-
wacyjne rozwiązania problemów rynku pracy. Opisy tych projektów także są ła-
twe do odszukania w Internecie. W wielu miejscach Polski cyklicznie odbywają się 
także Fora Inicjatyw Pozarządowych oraz inne spotkania, służące między innymi 
prezentacji oferty lokalnych organizacji i instytucji oraz wzajemnemu poznaniu.
Warto szukać możliwości wspólnej realizacji zadań. W tej konkurencji jest za-
wsze jeden wygrany – klient.

1 Przykładowo, w sposób syntetyczny możliwości nawiązywania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego 
i organizacjami pozarządowymi opisuje Biuletyn FISE nr. 9 „Udział organizacji pozarządowych w budowaniu rynku usług 
zatrudnienia”

2 Baza organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy przygotowana na potrzeby programu „Bezrobocie – co 
robić?” przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie FISE jest dostępna z portalu www.bezrobocie.org.pl i www.ngo.pl
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