Lokalny program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego
zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wstęp
Na dzień 30.06.2013r. w ewidencji tutejszego urzędu zarejestrowanych było 29 osób
bezrobotnych posiadających problemy psychiczne. Część z nich posiada nieaktualne
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak należy założyć, że osoby te:


posiadają orzeczenie lecz nie dostarczyły go do PUP,



posiadały orzeczenie czasowe, które wygasło i nie starały się o ponowny
udział w komisji.

W

obu

powyższych

przypadkach,

mimo

braku

dokumentu,

istnieje

duże

prawdopodobieństwo posiadania przez te osoby chorób psychicznych, dlatego będą
one również beneficjentami programu. W sytuacji, w której byłoby to korzystne
lub warunkowałoby objęcie programem należy doradzić ponowne złożenie
wniosku o przyznanie stopnia niepełnosprawności.
Działania w ramach programu
1. Pierwszym

działaniem

zidentyfikowanie

osób

w

ramach

programu

ze

schorzeniami

będzie

psychicznymi

dokładne
będących

w ewidencji PUP, przeprowadzenie z nimi rozmów pod kątem oszacowania
ich możliwości zawodowych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną rozmowy
doradcze w celu określenia przydatności do zawodu oraz wskazania kierunku
zawodowego, w którym beneficjenci powinni się rozwijać.
2. Stworzenie listy osób proponowanych do objęcia wsparciem. Planujemy
rozdzielić osoby zdolne do pracy od niezdolnych. Z tego powodu w pierwszej
kolejności zamierzamy zająć się osobami z orzeczonym lekkim stopniem
niepełnosprawności, rokującymi relatywnie duże szanse powodzenia na
uzyskanie zatrudnienia. Obecnie w ewidencji znajduje się 19 takich osób,

w ciągu roku liczba ta wielokrotnie ulega zmianie jednak pozostaje na
podobnym poziomie.
Następną grupą będą osoby mający poważniejsze problemy psychiczne –
pozostałe 10 osób. Osoby uznane przez doradców zawodowych za niezdolne
do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy przekierujemy do innych
instytucji np. do Środowiskowego Domu Samopomocy. Osoby uznane za
zdolne do skutecznego funkcjonowania na lokalnym rynku obejmiemy
działaniami programu w drugiej kolejności.

3. Przeprowadzenie warsztatów z doradcami zawodowymi dla osób
chorych

psychicznie

–

pod

kątem

przygotowania

tych

osób

do

funkcjonowania na rynku pracy.
Osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności przygotowane
zostaną do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy tj. do poprawnego
analizowania

ofert

pracy,

efektywnego

prowadzenia

rozmów

z pracodawcami, konstruowania dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy zajęć
zapoznani zostaną również z podstawowymi zasadami poszukiwania pracy,
w tym z możliwościami uzyskania wsparcia instytucjonalnego

- PUP,

PCPR,OPS itp.
Tematyka zajęć z osobami z umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności będzie taka sama, jednak dostosowana do możliwości
poznawczych tych osób. Z tego względu niektóre zagadnienia zastąpione
zostaną innymi – zastępczymi.

4. Zidentyfikowanie

pracodawców

zatrudnieniem

chorych

osób

-

w

powiecie

wszystkich

ZpCh,

zainteresowanych
a

także

innych

pracodawców oraz nawiązanie z nimi kontaktu. Może to przybrać formę
regularnych lub incydentalnych spotkań, podczas których przedstawimy
i przybliżymy naszych kandydatów do pracy (ze stworzonej listy).

5. W

przypadku

zainteresowania

pracodawców

konkretnymi

osobami

zaproponujemy skorzystanie z dostępnych w danym momencie form
wspierania zatrudnienia – stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych,
przygotowania

zawodowego,

szkoleń

zawodowych.

Narzędzia,

jakie

zastosujemy w konkretnych przypadkach zależne będą od spełnianych przez
kandydatów kryteriów ustawowych oraz dostosowane do ich indywidualnej
sytuacji zawodowej.
6. Dalsza realizacja programu będzie miała charakter indywidualny.
W przypadku każdego beneficjenta możliwy jest inny scenariusz działań.
Zależne to będzie od wyników etapu przygotowawczego. Dotyczy to również
ilość

osób

bezrobotnych

objętych

wsparciem,

ilość

pracodawców,

oferowanych form wsparcia.

Harmonogram działań
Lp. DZIAŁANIE

OKRES

UWAGI

REALIZACJI
1.

Przeprowadzenie rozmów
z osobami chorymi psychicznie.
Stworzenie listy osób
posiadających motywację oraz
realne szanse na zatrudnienie.

XI – II 2014

Osobom, u których zauważymy
motywację i zdolność adaptacji
do pracy, a które wymagać
będą wcześniej innej,
dodatkowej pomocy
specjalistycznej informowane
będą o możliwości skorzystanie
z tej pomocy oraz jego
zasadach. W momencie gdy
będą gotowe do
funkcjonowania na otwartym
rynku pracy powrócą do PUP.

Osoby niezdolne do pracy
informowane będą
o innych instytucjach
udzielających wsparcia – OIK,

Dom Samopomocy itp.

2.

Przykładowe tematy:

Przeprowadzenie warsztatów
z doradcą zawodowym.

III – VIII 2014

„Zasady utrzymania Pracy”,
„Wypracowanie realistycznych

Uczestnicy podzieleni zostaną

postaw wobec rynku pracy”,

na dwie dziesięcioosobowe

„Sposoby i techniki

grupy. Każda grupa odbędzie

poszukiwania pracy”

12 godzin zajęć.
3.

Wizyty u pracodawców –

W przypadku zainteresowania

nawiązanie kontaktu

pracodawców konkretnymi

z pracodawcami

III 2014 – III

i przedstawienie im naszego

2015

osobami, dostosujemy
dostępne w danym okresie dla
danej osoby formy wsparcia

programu oraz kandydatów do

zatrudnienia - staż, szkolenie

pracy. W razie otrzymania

itp.

zgody kandydatów na
przetwarzanie danych
osobowych – pozostawienie
pracodawcom listy osób
z krótkim opisem kompetencji,
doświadczeń zawodowych.
4.

Działania indywidualne

2015 - 2016

Przez cały okres trwania
programu, niezależnie od etapu
realizacji monitorowana będzie
ilość osób chorych psychicznie
zarejestrowanych w PUP.
W przypadku pojawienia się
osób nowych - przeprowadzane
będą z nimi rozmowy mające
na celu weryfikację
rzeczywistych szans podjęcia
przez nie zatrudnienia.
W przypadku weryfikacji
pozytywnej, włączane one będą
do programu.

Ze względu na specyficzne schorzenia beneficjentów bierzemy pod uwagę niewielkie
przesunięcia czasowe w realizacji działań.

