
1

Założenia zatrudnienia 
wspomaganego jako narzędzia 

rehabilitacji zawodowej w praktyce 
WTZ 

Lubin 06.06.2017



 Warsztat terapii zajęciowej to najlepsze miejsce, w którym osoba 
z niepełnosprawnością może przygotować się do zatrudnienia, podnieść 
swoją motywację do aktywności społecznej i zawodowej oraz nabyć 
odpowiednie kompetencje społeczne i zawodowe.

 Terapeuta / instruktor WTZ  towarzyszy uczestnikowi WTZ 
w jego rozwoju, motywuje, szkoli i udziela niezbędnego wsparcia na 
drodze do pozytywnej zmiany.

 Przyjęcie przez terapeutów założeń, standardów i metod pracy trenera 
wspomaganego zatrudniania pozwala na zwiększenie efektywności 
działań skierowanych na aktywizację zawodową realizowanych w WTZ 
w stosunku do jego uczestników. 

Warsztat Terapii Zajęciowej a założenia 
zatrudniania wspomaganego



Struktura WTZ ze względu na kompetencje społeczne 
uczestników

(według „Badania sytuacji warsztatów terapii zajęciowej  - Raport końcowy z badania” PFRON 2014)
Obliczenia na podstawie wyników badania ankietowego WTZ. N=16922 uczestników z 458 WTZ

Kompetencje społeczne istotne dla podjęcia 
zatrudnienia

Min 50% 
uczestników  
z dużymi

Min 50% 
uczestników  
z małymi

Panowanie nad własnymi emocjami, nastrojami 21 9

Umiejętność wyrażania własnych potrzeb, zdania, opinii 13 18

Umiejętności w zakresie komunikacji, nawiązywania relacji 11 15

Wytrwałość w realizacji powierzonych zadań 11 12

Odpowiedzialność i sumienność w zakresie wykonywanych 
obowiązków 

10 11

Posługiwanie się językiem, mową, prowadzenie rozmowy 9 21

Zaangażowanie i motywacja w zakresie wykonywanych 
zadań, obowiązków 

9 13

Umiejętność współpracy, pracy w grupie 8 18

Przestrzeganie regulaminów, zasad, umiejętność 
podporządkowania się

5 27

3



Struktura WTZ ze względu na kompetencje zawodowe 
uczestników

(według „Badania sytuacji warsztatów terapii zajęciowej  - Raport końcowy z badania” PFRON 2014)
Obliczenia na podstawie wyników badania ankietowego WTZ. N=16922 uczestników z 458 WTZ
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Rodzaj kompetencji Odsetek uczestników posiadających 
kompetencje 

brak        do 25%  26–50 %    51–75 %   76 % +

Formalne kwalifikacje, wyuczony zawód, 
odbyte kursy, szkolenia 

7 % 38 % 34 % 11 % 6 %

Doświadczenie w pracy zawodowej 21 % 70 % 6 % 1 % 0 %

Gotowość/motywację do podjęcia pracy 8 % 61 % 23 % 3 % 2 %

Konkretną wiedzę/umiejętności zawodowe 15 % 56 % 17 % 3 % 1 %

Miękkie kompetencje niezbędne z punktu 
widzenia podjęcia pracy (np. dyscyplina, 
umiejętności interpersonalne, 
punktualność) 

4 % 47 % 33 % 8 % 5 %

Umiejętność korzystania z komputera 
w stopniu pozwalającym na wykonywanie 
prostej pracy 

14 % 72 % 11 % 1 % 0 %



Charakterystyka uczestników WTZ 
ze względu na kompetencje zawodowe 

(według „Badania sytuacji warsztatów terapii zajęciowej  - Raport końcowy z badania” PFRON 2014)
Obliczenia na podstawie wyników badania ankietowego WTZ. N=16922 uczestników z 458 WTZ

Odsetek uczestników posiadających 
konkretne kompetencje

Formalne kwalifikacje, zawód wyuczony, kursy, 
szkolenia

Miękkie kompetencje niezbędne z punktu widzenia 
podjęcia pracy

Gotowość, motywacja do podjęcia pracy

Konkretna wiedza, umiejętności zawodowe

Umiejętność korzystania z komputera w stopniu 
podstawowym

Doświadczenie w pracy zawodowej
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Dlaczego praca ?

Funkcje pracy jako aktywności człowieka:

 funkcja dochodowa – wpływa na poziom życia i pozycję 
społeczną

 funkcja rehabilitacyjna – wpływa na rozwój, kształcenie       
i samorealizację

 funkcja socjalizacyjna – forma integracji społecznej, 

tworzenia więzi międzyludzkich 

PODMIOTOWOŚĆ = równorzędne traktowanie 

wszystkich funkcji pracy 

bez różnicowania ich roli 

dla osoby sprawnej i niepełnosprawnej
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brak wiedzy 
i 

doświadczeń

stereotyp,
poprawność 
polityczna

lęk przed 
nieznanym

dystans

brak 
kontaktów

Błędne koło stereotypów
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Praca dla każdego

artykuł 27 Konwencji ONZ – Praca i zatrudnienie

„gwarantuje prawo osób niepełnosprawnych do pracy, 
na równych zasadach z innymi obywatelami, w tym prawo do 

utrzymywania się z pracy wybranej przez siebie i 
akceptowanej na rynku pracy i w środowisku pracy, 

o charakterze otwartym, niewykluczającym i dostępnym dla 
osób niepełnosprawnych”.
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Efektywne formy zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Praca wspomagana (supported employment, 

job coaching) uznana została przez liczne kraje za 

najbardziej efektywną formę zatrudnienia

osób z największymi trudnościami w samodzielnym

pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym

rynku pracy.

Potwierdzają to liczne dobre praktyki także w Polsce
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Dobry pracownik czyli KTO ?
Kogo szukają pracodawcy  

 W firmach niechętnie widziane są osoby niepełnosprawne, gdyż w ich przypadku 
pracodawcy obawiają się dodatkowych kosztów związanych z potrzebą dostosowania 
stanowiska pracy = wyraz stereotypowego obrazu osoby z niepełnosprawnością.

 Od osób ubiegających się o pracę pracodawcy oczekują umiejętności dopasowania się 
kandydata do specyfiki stanowiska pracy.

 W zawodach niewymagających wysokiego poziomu wykształcenia (robotnicy,

pracownicy do prac prostych, pomocniczych) faktyczne zapotrzebowanie 

pracodawców jest większe od tego „odzwierciedlonego” w ofertach pracy.

 Na stanowiska prac pomocniczych i nie wymagających kwalifikacji pracodawcy 
poszukują osób:

✓ sumiennych                                                                                                                   

✓ zaangażowanych                                           

✓ rzetelnych 

✓ z umiejętnością pracy w grupie/zespole

(według BKL – Badanie pracodawców 2010)



Zasada podstawowa 
w kontaktach  z pracodawcami

W poszukiwaniu miejsc pracy bazujemy na 
pozytywnych aspektach każdego 

człowieka

Pracodawca „kupuje” odpowiedniego dla 
stanowiska pracownika a nie jego 

niepełnosprawność



Istotne założenie w aktywizacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnością

 nie ma specjalnych stanowisk dla osób 
niepełnosprawnych, ani szczególnego sektora działań

 osoby te osiągają dobrą wydajność, jeżeli są zatrudnione 
na stanowisku dostosowanym do swoich indywidualnych 
możliwości i ograniczeń

(zdjęcia: archiwum WSON)12



Definicja 
Światowego Stowarzyszenia Zatrudnienia 

Wspomaganego 

- World Association of Supported Employment (WASE)
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Zatrudnienie wspomagane jest płatną pracą 
wykonywaną przez osoby niepełnosprawne na 
otwartym rynku pracy, przy ciągłym wsparciu 

ze strony innych osób. 

Płatna praca oznacza taką samą płacę za taką samą 
pracę, jaką wykonują osoby sprawne na danym 

stanowisku. 
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Praca wspomagana posiada wszystkie wartości 
oferty zgodnej z prawami człowieka

 Umożliwia samostanowienie, godne, 

lepsze życie

 Planowanie nastawione na osobę daje rozwój 
jej umiejętności społecznych

 Poprzez kontakty z otoczeniem daje 
faktyczne włączanie społeczne i ekonomiczne 
(poprawa jakości życia)

 Daje możliwość wyboru i niezależności –
podmiotowość osoby z niepełnosprawnością

 Każdy ma szanse na zatrudnienie a przez to 
może wnosić swój wkład do społeczeństwa –
uczestnictwo 

Nauka pracy w pracy

(zdjęcia: archiwum WSON)



Istotne założenia realizacji wspomaganego 
zatrudniania

❑ Osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona dlatego, że firma potrzebuje 
pracownika na konkretne stanowisko. 

Nie chodzi o to, żeby pracodawca zatrudniał niepełnosprawnych, bo jest do 
tego zobowiązany. Chcemy, żeby zatrudnił osobę niepełnosprawną  
dlatego, że jako pracownik wykona dobrze, zgodnie z oczekiwaniami 
pracodawcy, powierzone jej zadania. 

❑ Każdy pracownik za to, co robi dostaje wynagrodzenie a jego praca 
przynosi zyski pracodawcy. Pracownik z niepełnosprawnością powinien być 
traktowany jak każdy inny. Stawiane są takie same wymagania jak wobec 
każdego innego pracownika w firmie.

❑ Wykonywanie pracy na takich zasadach daje każdemu z naszych klientów 
ogromną satysfakcję, wzrost poczucia własnej wartości, jest szansą na 
godne życie i jest bodźcem do indywidualnego rozwoju. 

❑ Jedną z istotnych zasad „Job coaching’u”, odróżniającą go od dotychczas 
stosowanych metod jest nauka pracy w pracy oraz indywidualizacja 
podejścia do pracownika. 
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JOB COACHING

To zmiana podejścia do aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

zamiana usług tradycyjnych:

WYSZKOLIĆ → UMIEŚCIĆ

na

zgodne z modelem WSPOMAGANEGO ZATRUDNIENIA

UMIEŚCIĆ → WYSZKOLIĆ → UTRZYMAĆ
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Model

Job Coaching

trening

+

coaching

+

długoterminowe

wsparcie 

17 (źródło: www.susescotland.co.uk)



5 kroków do sukcesu 

wsparcia



Etap zatrudnienia 
wspomaganego

Formy  udzielanego wsparcia

Zaangażowanie klienta
rekrutacja do projektu (prowadzenie indywidualnych spotkań  rekrutacyjnych), 
autoprezentacja trenera i klienta, prezentacja programu ZW, gromadzenie wstępnych 
informacji o kandydacie, pozwalających na określenie potrzeby i zakresu wsparcia 
poprzez ZW

Tworzenie profilu 
zawodowego klienta

określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, diagnoza kompetencji społecznych, 
warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwach („próbki pracy”), treningi kompetencji 
społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, stworzenie wraz z klientem 
indywidualnego planu działania

Znajdowanie pracy
wsparcie klienta w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, identyfikacja potencjalnych 
miejsc pracy, organizacja praktyk w trybie ciągłym na wybranych stanowiskach, wybór 
pracodawcy

Zaangażowanie 
pracodawcy

analiza stanowiska pracy, zapoznanie klienta z warunkami zatrudnienia na danym 
stanowisku, przygotowanie pracodawcy i środowiska pracowniczego do współpracy 
z klientem, zorganizowanie spotkania kandydata do pracy, trener, pracodawca, wsparcie 
klienta i pracodawcy w procedurach zatrudnienia 

Wsparcie w miejscu 
pracy i poza nim

wsparcie klienta w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, w tym: szkolenie 

stanowiskowe, szkolenie uzupełniające lub interwencyjne, monitorowanie przebiegu 

pracy w kontakcie z klientem i jego  pracodawcą, oceny okresowe, wsparcie 

coachingowe/społeczne w miejscu pracy, wsparcie klienta poza miejscem pracy 
18



Podstawowe warunki sukcesu 
wspomaganego zatrudniania

Dobre 
współdziałanie  
i relacje trenera 

z klientem

(podmiotowość)

Dobra 
współpraca 

z 
pracodawcą

Dobra 
współpraca z 

rodziną i 
otoczeniem 

klienta
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Zasady coachingowego 
podejścia do szkolenia 

w pracowni WTZ 

i na stanowisku pracy
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Zasady zatrudniania wspomaganego 
dla praktyki w WTZ

 „Zero odrzucenia” – znalezienie zatrudnienia jest możliwe dla każdej osoby, 
która chce pracować, bez względu na rodzaj czy stopień niepełnosprawności, 
jeśli zapewni się jej odpowiedni poziom wsparcia.

 Sukces polega na dostarczeniu właściwego, spersonalizowanego 
wsparcia we właściwym otoczeniu.

 Koncentracja na sprawnościach, potencjale – nie niepełnosprawności osoby.

 Odrzucenie koncepcji „gotowości” do pracy, która zaprzecza zasadzie 
przewodniej zatrudnienia wspomaganego mówiącej o umieszczeniu osoby 
w miejscu pracy, przeszkoleniu jej i wsparciu w utrzymaniu pracy i rozwoju 
zawodowym:

 Realne płace i świadczenia – wg tej zasady osoby z niepełnosprawnościami 
powinny być nie tylko wynagradzane tak samo jak osoby sprawne, ale także 
otrzymywać od pracodawcy takie same świadczenia socjalne.

 Najważniejsza jest jednostka i jej indywidualność – każda osoba 
postrzegana jest jako unikalna jednostka, z własnymi umiejętnościami, 
zainteresowaniami, doświadczeniem życiowym.
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Podstawowe warunki podjęcia zatrudnienia 

na stanowisku pracy – kryteria dla kandydatów

 Brak przeciwwskazań lekarza medycyny pracy

 Motywacja do podjęcia konkretnej pracy

 Możliwości fizyczne i psychiczne 
(zgodne z opisanymi w ocenie konkretnego stanowiska 
pracy wymaganiami/kompetencjami) 

 Poziom umiejętności społecznych w odniesieniu do 
niezbędnych na konkretnym stanowisku

 Zachowania społeczne adekwatne do wymagań konkretnego 
stanowiska pracy

 Możliwość pewnego dojazdu do danego miejsca pracy

 Minimum akceptacji i wsparcia ze strony rodziny do 
podjęcia tej konkretnej pracy.
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Kluczem do powodzenia procesu 
aktywizacji zawodowej jest dobra 

diagnoza predyspozycji i preferencji 
kandydata i odpowiedni 
dobór stanowiska pracy 

(czynności zawodowych i środowiska 
pracy)



Diagnoza

 Diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych  
to ocena możliwości kandydata do zatrudnienia

 Jest to proces określania aktualnych umiejętności, 
zainteresowań i ograniczeń kandydata oraz 
zakresu przewidywanego wsparcia potrzebnego 
przy doborze jak najlepszej dla niego pracy.



BILANS OSOBISTY 
Ocena predyspozycji zawodowych, 

kompetencji społecznych i pracowniczych

 Ocenę prowadzimy w konkretnym środowisku: 

stanowisko w WTZ – stanowisko na rynku pracy

 Próbki pracy i praktyki w środowisku pracy –
możliwość konfrontacji wyobrażeń o pracy 
z sytuacją rzeczywistą 

 Świadomość różnic pozwala na podjęcie 
odpowiedniego planu działania w WTZ
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BILANS OSOBISTY



Próbki pracy

 krótkie 1-2 dniowe warsztaty praktyczne w 
przedsiębiorstwie (próbki pracy) służące weryfikacji 
wstępnej diagnozy preferencji i predyspozycji 
zawodowych osoby w praktyce

 odbywają się w realnym miejscu pracy na 
deklarowanym przez osobę niepełnosprawną 
stanowisku – pomagają dokonać wyboru obszaru 
zatrudnienia

 przy pełnym wsparciu trenera pracy (obserwacja 
uczestnicząca)



Indywidualne zajęcia praktyczne

 Indywidualne zajęcia praktyczne  (praktyki) odbywają się 
w przedsiębiorstwie otwartego rynku pracy na indywidualnie 
dobranym stanowisku pracy przy 
ciągłym wsparciu trenera pracy 

 trwają około 1 miesiąca (średnio 4h dziennie) – maksymalnie 2 
miesiące (czas zależny od zróżnicowania czynności na stanowisku)

 przygotowują do wejścia w rolę pracownika

 pozwalają na obserwację umiejętności wykonawczych 
i społecznych w rzeczywistym środowisku pracowniczym



FUNKCJONOWANIE W NASTĘPUJĄCYCH 
SFERACH

DOKUMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH 
ZEBRANE ZOSTAŁY INFORMACJE

SFERA POZNAWCZA (skupienie uwagi, 
umiejętność pisania, liczenia, czytania, 
zapamiętywanie, nabywanie nowych 
umiejętności (style uczenia się) 

SFERA SPOŁECZNA (komunikowanie się, 
współpraca w grupie, radzenie sobie ze 
stresem, zdolności adaptacyjne)

PROFIL ZAWODOWY (wykształcenie, 
doświadczenie zawodowe, indywidualne 
predyspozycje i zainteresowania)

INNE WAŻNE INFORMACJE, mające wpływ 
na proces aktywizacji uczestnika WTZ

Schemat opisu uczestnika
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Analiza miejsca / stanowiska pracy

 Trener  pracy dokonuje analizy miejsca pracy po 

szczegółowym zapoznaniu się z czynnościami na 

danym stanowisku pracy (polegającym na 
osobistym przepracowaniu czynności na danym 
stanowisku).

 Analiza miejsca pracy  (opis) jest przygotowana 
dla każdego konkretnego stanowiska.



Cel prowadzenia analizy zadań
w miejscu pracy

 umiejętny dobór kandydata do zatrudnienia 

do miejsca pracy, będący warunkiem trwałości 
zatrudnienia

 zorganizowanie i usystematyzowanie instrukcji 
w szkoleniu w miejscu pracy (zakres  i rodzaj 
wsparcia pracownika w zorganizowaniu się) 

 ocena postępów pracownika w szkoleniu 

i wykonywaniu pracy

 ustalenie planu szkolenia wyrównawczego  lub 
uzupełniającego 



Dopasowanie pracy

STANOWISKO 
PRACY

(RODZAJ I ZAKRES 
CZYNNOŚCI)

KOMPETENCJE 
OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ



Zakres wsparcia klienta przez trenera 
pracy/terapeutę (job coaching)
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Poziom 
umiejętności 

wymaganych w 
pracy określonych  

przez analizę 
stanowiska

Poziom 
umiejętności 

osobistych klienta

Deficyty 
umiejętności

Wsparcie trenera 
pracy/terapeuty
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3 etapy skutecznego procesu szkolenia

 Etap 1. – obserwacja

(klient obserwuje sposób wykonywania

zadania przez trenera)

 Etap 2. – uczestnictwo

(razem wykonują zadanie)

 Etap 3. – wykonanie 

(trener obserwuje jak klient wykonuje 

zadanie)



Jeżeli chcesz się czegoś nauczyć

↓
WYKONUJ TO! → NAUKA 

PRACY W PRACY
(dotyczy wszystkich sfer życia – pracy, 

umiejętności życiowych, społecznej 
i życiowej zaradności)
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3 klucze do efektywnego nauczania 
osób z niepełnosprawnością

1.  Za każdym razem nauczaj tej samej metody 
wykonywania zadania

2.  Dostarczaj osobie informacji o sposobie 
wykonania zadania tak, by dana osoba dobrze 
zrozumiała instrukcje

3. Zapewnij możliwość powtarzania i ćwiczenia 
wykonywania zadania w niezmienny i stały 
sposób

4. Nie przyspieszaj demonstrowania sposobu 
wykonywania zadania 



Komunikacja w procesie szkolenia

 Komunikuj uczestnikom zajęć, czego 
konkretnie od nich oczekujesz. Muszą mieć 
jasność, co do zadania, które mają wykonać. 
Precyzja twojego przekazu pomoże zapobiec 
niepotrzebnym konfliktom i nieporozumieniom.

 Informuj ich, jakich efektów oczekujesz, co 
będzie im potrzebne i na kiedy mają wykonać 
zadanie. Wyjaśnij im zasady, według których 
chcesz kontrolować ich postępy, niech mają 
jasność, co do tego, w jaki sposób będą 
oceniani. 



Oczekiwane efekty w realizacji 
poszczególnych treningów
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to ZMIANA ZACHOWAŃ



Indywidualny Plan Działania 

 jest dokumentem współtworzonym przez członków zespołu ZW 
i osobę z niepełnosprawnością - jest efektem wspólnych uzgodnień

 zawiera cele szczegółowe, których realizacja ma doprowadzić do 
osiągnięcia celu nadrzędnego (zdobycia  i utrzymania zatrudnienia)

 IPD powinno opierać się na starannej diagnozie sytuacji, potrzeb, 
możliwości i oczekiwań osoby

 działania i formy ich realizacji zapisane w IPD powinny być 
precyzyjnie określone i umiejscowione w czasie

 IPD jest dokumentem „dynamicznym”- zmienia się wraz 
z postępami osoby (realizacją poszczególnych celów)



Wyznaczanie celów

 cele powinny służyć wypracowaniu, wzmocnieniu lub utrzymaniu 
umiejętności społeczno-zawodowych

 każdemu celowi powinien odpowiadać opis form wsparcia, które mają 
doprowadzić do jego zrealizowania

 ustalony jest termin realizacji poszczególnych celów i kolejność 
zaplanowanych działań

 plan działania powinien wskazywać osoby odpowiedzialne za 
współrealizacje poszczególnych celów

 wszystkie cele i zadania zapisane w IPD powinny być:

✓ konkretne

✓ realistyczne

✓ mierzalne

✓ określone w czasie

tak by można było ocenić w jakim stopniu zostały osiągnięte



Samodzielność w procesie wspierania

• Daj osobom wspieranym nieco swobody w decyzji, 
pozwól im autonomicznie zadecydować, w jaki sposób 
dane zadanie ma być wykonywane.

• Skupiaj się na tym, co mają zrobić i na kiedy, bądź 
w tej sprawie stanowczy - jednak w sprawie sposobu 
wykonania, próbuj dawać jak najwięcej swobody. 
Zaufaj im, a dzięki temu, będą czuli się bardziej 
wartościowi i ważni. 

• Motywuj ich do samodzielności, do podejmowania 
nowych działań. To dla nich rozwijające. Łatwiej 
będzie ci opanować następne zadania. 

• Nie wyręczaj w wykonywaniu zadań a jedynie wspieraj 
w niezbędnym zakresie.
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Ewaluacja prowadzonych działań

 wszystkie cele po upłynięciu wyznaczonego na ich 
realizację czasu powinny podlegać ewaluacji

 jeśli jakiś cel został zrealizowany, powinno się 
wyznaczyć nowy, taki który zbliży osobę do 
osiągnięcia celu nadrzędnego

 jeżeli nie udało się osiągnąć celu, należy 
wprowadzić modyfikacje w metodach pracy nad 
nim i wyznaczyć nowy termin jego realizacji.



Ważne założenia pracy terapeuty/ trenera

Trener może urzeczywistnić wizję nowej 

przyszłości tylko wtedy, kiedy 

wierzy, że jest to możliwe. 

Trener nie pyta „CZY”, pyta „JAK”.

Tworzenie relacji między trenerem a osobą wspieraną musi być 
procesem ciągłym, dobrowolnym 

i konsekwentnym.

Trener jest osobą modelującą relacje między osobą zatrudnianą 
a zespołem współpracowników.
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Zasady działania trenera pracy

„wsparcia tylko tyle, ile jest 
niezbędne, 

samodzielności i autonomii tyle, 
ile jest możliwe”

„brak postępów 
w uczeniu się, 

w jakiejkolwiek konkretnej 
sytuacji powinien być 

najpierw zinterpretowany 
jako, raczej wynik 
niewłaściwej lub 

niewystarczającej strategii 
nauczania, a NIE jako 

niezdolności ucznia do 
nauki” 

Marc Gold 1970

(zdjęcia: archiwum WSON)



Trener pracy wspomaganej w systemie wsparcia 
dorosłych osób z niepełnosprawnością

proces 
edukacji

środowiskowy 
dom 

samopomocy

warsztat 
terapii 

zajęciowej

chroniony 
rynek pracy 
(zpchr, zaz)

otwarty rynek pracy

Wsparcie trenera pracy Wsparcie trenera pracy Wsparcie trenera pracy



Dla wielu osób z niepełnosprawnością 
przy odpowiednim odpowiednim wsparciu 

„niemożliwe staje się możliwe”

(zdjęcia: archiwum WSON)



Dziękujemy za uwagę 

i zapraszamy do współpracy

m.goracy@ostoja.org.pl

wtz.sroda@ostoja.org.pl

mailto:m.goracy@ostoja.org.pl
mailto:wtz.sroda@ostoja.org.pl

