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Rola organizacji pozarządowych 
w przygotowaniu do samodzielności 
społecznej i zawodowej osób 
z niepełnosprawnością

Wstęp

W Polsce nadal poszukujemy nowego modelu polityki społecznej. Kolejne 
fazy transformacji społecznej wywołały potrzebę zmiany systemu pomo-
cowego na bardziej aktywizujący i partycypacyjny. Zapowiadane kierunki 
zmian mają przyczynić się do większego usamodzielnia klientów oraz 
szerszego zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań 
publicznych.

Od dłuższego czasu w Polsce wskazuje się na korzyści z zaangażowania 
organizacji trzeciego sektora w realizację zadań publicznych. Od 2003 roku 
realizowana jest ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, która okre-
śla zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, ich finansowanie 
oraz nadzorowanie. Najwięcej organizacji pozarządowych w Polsce prowa-
dzi swoją działalność w obszarze pomocy społecznej. Jak wynika z danych 
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Stowarzyszenia Klon/Jawor, 17 proc. zarejestrowanych organizacji pozarzą-
dowych w Polsce prowadzi działalność w obszarze usług socjalnych i pomocy 
społecznej1. Organizacje pozarządowe to olbrzymi kapitał społeczny osób 
w nich działających. Owszem, funkcjonują ciągle organizacje powołane 
z „potrzeby serca”, działające w niewielkich strukturach, prowadzące działal-
ność charytatywna dla dobra wspólnego. Jednak w ostatnich latach rozwijają 
się organizacje prowadzące swoją działalność na zasadach przedsiębiorstwa 
społecznego, z wysokimi standardami funkcjonowania, wdrażaniem nowo-
czesnych metod zarządzania i organizacji, nawet o charakterze korporacyj-
nym, jednak z misją społeczną. Często dzięki organizacjom pozarządowym 
właśnie system pomocy możemy obserwować jako bardziej kompleksowy, 
otwierający się na nowe formy i zakresy pomocy. Niejednokrotnie politycy 
społeczni wskazują, że bez współpracy z trzecim sektorem wiele przedsię-
wzięć nie było by podejmowanych.

1 . Zakresy działalności organizacji pozarządowych na rzecz  
osób z niepełnosprawnością w Polsce

Skala działalności organizacji pozarządowych w Polsce jest ciągle niezmie-
rzona. Stowarzyszenia, fundacje, grupy charytatywne prowadzące działal-
ność: stałą, okresową oraz akcyjną to wielka siła – gdyby jej zabrakło, system 
publiczny nie byłby w stanie tej luki wypełnić. Udzielanie pomocy społecznej, 
jak wskazuje Ewa Kulesza, jest tą sferą działania samorządu terytorialnego, 
gdzie tylko współpraca z podmiotami zaliczanymi do organizacji pozarzą-
dowych daje realne szanse na wykonanie wielu zadań2.

Polskie ustawodawstwo, uznając działalność organizacji pozarządowych, 
w roku 2003 wprowadziło w życie ustawę o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie3. Ustawa ta reguluje między innymi prowadzenie działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 
publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organi-
zacjami pozarządowymi. Na mocy tej ustawy określono również zasady 

 1 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych . Raport z badania 2010, s . 6, http://
civicpedia .ngo .pl/files/civicpedia .pl/public/raporty/podstawowefakty_2010 .pdf (dostęp: 
12 .07 .2015) .

 2 E . Kulesza, Lokalna polityka społeczna, Warszawa 2013, s . 48 .
 3 Zob . Ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolon‑

tariacie, Dz .U . 2003 Nr 96 poz . 873, ze zmianami .
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zlecania zadań organizacjom pozarządowych przez administrację publiczną 
oraz zasady ich realizacji. Ustawa wielokrotnie nowelizowana, ciągle wyma-
gająca doprecyzowania, wprowadziła jednak nowy ład i spojrzenie na współ-
działanie obszaru publicznego z niepublicznym. Każdy szczebel samorządu 
zobowiązany jest do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a również 
dążymy do standardu, że zadania publiczne w pierwszej kolejności do reali-
zacji będą powierzane organizacjom pozarządowym, które – jak pokazuje 
praktyka – realizują je zarówno profesjonalnie, jak i z niższymi nakładami 
finansowymi.

Organizacje pozarządowe w  Polsce realizują działania z  szerokiego 
obszaru pomocy społecznej, od pomocy dzieciom, rodzinom, osobom 
bezdomnym, ubogim do wsparcia osób z niepełnosprawnością. Pewnie nie 
sposób wymienić wszystkich tych obszarów, jednak ten z zakresu pomocy 
osobom z niepełnosprawnością jest tu szczególnie istotny.

Odwołując się do przedmiotu podjętego dyskursu, autorka koncen-
truje się na działaniach organizacji pozarządowych w  obszarze rehabi-
litacji społeczno -zawodowej osób z  niepełnosprawnościami. W  Polsce 
system ten jest w ciągłej fazie kształtowania się – proces ten trwa już od 
ponad 20 lat.

2 . Przykłady działalności organizacji pozarządowych  
w obszarze rehabilitacji społeczno ‑zawodowej

Reahbilitacja społeczno -zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Polsce 
koncentruje się głównie w obszarze działalności prowadzonej w formie 
instytucjonalnej. Jak pokazują statystyki, większość placówek w tym obsza-
rze jest prowadzona przez organizacje pozarządowe, które stanowią ważne 
ogniwo tego obszaru.

Środowiskowe domy samopomocy

Środowiskowe domy samopomocy (ŚDS) stanowią główne ogniwo reha-
bilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną 
w gminie i powiecie. ŚDS -y dzielą się na trzy typy, w zależności od rodzaju 
osób, dla których są przeznaczone:

• typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
• typ B – dla osób z upośledzeniem umysłowym,
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• typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych, przy czym dom może obejmować wsparciem więcej niż 
jedną kategorię osób4.

Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia świadczącymi 
usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, 
treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu 
lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 
i funkcjonowania w życiu społecznym.

Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce 
w roku 2014 funkcjonowały 734 ŚDS -y. Organami prowadzącymi dla tych 
placówek były 453 jednostki samorządu terytorialnego oraz 281 organiza-
cji pozarządowych, co stanowi proporcjonalnie 61,7 proc. zaangażowania 
administracji publicznej oraz 38,3 proc. zaangażowania organizacji poza-
rządowych5.

Trzeci sektor, jak wynika z prezentacji statystyk, odgrywa znaczącą rolę 
w rehabilitacji prowadzonej w tych placówkach i – jak pokazuje praktyka – 
będzie ogrywał jeszcze większą, ponieważ coraz więcej samorządów prze-
kazuje prowadzenie ŚDS -ów organizacjom pozarządowym.

Warsztaty terapii zajęciowej

Głównym celem działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), w myśl 
zapisu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych6, jest ogólny rozwój i poprawa sprawności uczestników, 
niezbędnej w aktywnym, samodzielnym życiu. Zadaniem warsztatów jest 
stopniowe usamodzielnianie uczestników zajęć w zakresie:

• samodzielnego wykonywania codziennych czynności,
• aktywności społecznej,
• podjęcia zatrudnienia.

 4 Zob . Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r . w spra‑
wie środowiskowych domów samopomocy, Dz .U . Nr 223, poz . 1586

 5 Dane pochodzą z uzasadnienia do projektu z dnia 18 sierpnia 2014 r . Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowi‑
skowych domów samopomocy, https://www .google .pl/#q=projekt+rozporz%C4%85dze 
nia+w+sprawie+sds+2014 z dnia 05 .07 .2015 r .

 6 Zob . Ustawa z dnia 27 .07 .1993 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia‑
niu osób niepełnosprawnych, Dz .U . 1997 nr 123 poz . 776, ze zmianami .
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W Polsce, jak wskazuje raport z badania sytuacji warsztatów terapii zaję-
ciowej, w roku 2013 funkcjonowało 684 WTZ -ów. 82,2 proc. z nich, tj. 562 
prowadzone było przez podmioty niepubliczne, w tym przede wszystkim 
organizacje pozarządowe (75 proc.). Ważną rolę w prowadzeniu warsztatów 
terapii odgrywają organizacje wyznaniowe, które prowadzą blisko 15 proc. 
wszystkich placówek w Polsce, tj. 102 placówki7.

Sektor pozarządowy jest wiodącym podmiotem w prowadzeniu tego 
typu placówek. Jest inicjatorem organizowania działalności WTZ, zaś samo-
rządy, dostrzegając potencjał organizacji pozarządowych, coraz chętniej 
przekazują w dalsze prowadzenie placówki publiczne. Tylko 16 proc. warsz-
tatów terapii zajęciowej jest nadal prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

Dlaczego taki stan rzeczy funkcjonuje w  tym zakresie i  czy to jest 
korzystne? Organizacje prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, jak poka-
zuje praktyka oraz cytowany raport, poza podstawową działalnością WTZ 
prowadzą również dodatkowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Takich organizacji jest blisko połowa (48 proc.), co oznacza, że prowadze-
nie WTZ -ów dopełnia działania organizacji lub stanowi bazę do jej roz-
szerzenia. Wsparciem w warsztatach terapii zajęciowej objętych jest ponad 
24 tys. osób z niepełnosprawnością.

Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) to kolejne ogniwo, po warsztatach 
terapii zajęciowej, w rehabilitacji zawodowo -społecznej osób z niepełno-
sprawnością. Głównym zadaniem ZAZ -ów jest przygotowanie osoby z nie-
pełnosprawnością do wkroczenia na otwarty rynek pracy i podjęcie przez 
nią zatrudnienia. Zgodnie z danymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przedstawionymi w informacji z badań, w roku 
2013 funkcjonowało w Polsce 67 takich placówek8. Blisko 60 proc. zakładów 
aktywności zawodowej jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

 7 Zob . Laboratorium badań społecznych, Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport 
końcowy z badania, Warszawa 2014 .

 8 Zob . Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakłady aktywno‑
ści zawodowej w  2013 r. Informacja z  badania, Warszawa 2014, https://www .google .
pl/#q=ZAK%C5%81ADY+AKTYWNO%C5%9ACI+ZAWODOWEJ+W+2013+R (dostęp: 
12 .06 .2015) .
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Zakłady aktywności zawodowej mają do odegrania niebagatelną rolę. 
Zapewniają pracę zawodową, która jest dla człowieka, poza środowiskiem 
rodzinnym, podstawą egzystencji, miejscem zaspokojenia jego potrzeb, aspi-
racji i samorealizacji. Rehabilitacja zawodowa, stwarzanie warunków do 
rozwoju zawodowego, aż do całkowitego usamodzielnia na otwartym rynku 
pracy, nabierają szczególnego znaczenia w przypadku osób z umiarkowa-
nym i znacznym stopniem niepełnosprawności. A tacy pracownicy znajdują 
zatrudnienie w tych zakładach. Jest ich w Polsce blisko dwa i pół tysiąca.

Zakłady aktywności zawodowej prowadzą bardzo różnorodną działal-
ność. Jak czytamy w cytowanej powyżej informacji z badań, najczęściej jest 
to działalność w sferze gastronomicznej, w tym cateringowej, usługowa zwią-
zana z zagospodarowaniem terenów zieleni, usług: poligraficznych, pralni-
czych, sprzątania i krawieckich, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich, 
rękodzieła artystycznego. ZAZ -y prowadzą również działalność w zakre-
sie usług: introligatorskich, rehabilitacyjnych, hotelarskich oraz rolno-

-ogrodniczych. Jest to szeroki zakres aktywności w realizacji usług publicz-
nych. Zakłady te z dużym powodzeniem prowadzą działalność gospodarczą, 
jakością swoich wyrobów często konkurując z pozostałymi przedsiębiorcami 
prowadzącymi działalność w tej branży. Są to podmioty ekonomii społecz-
nej, łączące działalność gospodarczą z realizacją misji społecznej.

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz studentów 
z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością, bardzo często merytorycznie dobrze przy-
gotowani do podjęcia zatrudnienia, poszukują możliwości praktycznego 
sprawdzenia się w działaniu oraz miejsc pracy gotowych do spełnienia ich 
potrzeb w środowisku pracy. Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem 
w realizacji tych potrzeb. To właśnie organizacje pozarządowe, w większym 
stopniu nastawione na realizację misji społecznej, są w stanie odpowiedzieć 
na bardzo specjalistyczne potrzeby swoich pracowników i wolontariuszy.

To dzięki mniej rygorystycznym zasadom funkcjonowania, mniej for-
malnym relacjom w pracy oraz elastyczności w działaniu niepełnosprawni 
absolwenci mogą osiągać kolejne etapy kariery zawodowej w  sprzyjają-
cych warunkach. Organizacje pozarządowe często są jedynymi instytu-
cjami mogącymi zapewnić im zatrudnienie. Pragnę przytoczyć przykład 
młodej kobiety z tytułem doktora, która zwróciła się z propozycją współ-
pracy do jednej z jednostek publicznych działających w obszarze polityki 
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społecznej. Miała odpowiednie, wysokie kwalifikacje zawodowe, jednak 
poruszała się na wózku inwalidzkim, a we wspomnianej jednostce nie było 
windy, więc pomimo zbieżności potrzeb nie doszło do zawarcia kontraktu. 
Nie pozwoliły na to bariery architektoniczne. Te same bariery, jak relacjo-
nowała kobieta, nie pozwoliły zatrudnić jej na macierzystej uczelni, na któ-
rej zdobyła wykształcenie.

Takie przypadki nie zdarzają się w organizacjach pozarządowych. W sie-
dzibach większości z nich, zwłaszcza tych prowadzących działalność bez-
pośrednią, nie ma barier architektonicznych i są one gotowe na dostosowa-
nie możliwości realizacji zadań zawodowych do możliwości zdrowotnych, 
psychofizycznych i wynikających z posiadanej niepełnosprawności. Są to 
między innymi elastyczne formy zatrudnienia, telepraca, praca sezonowa, 
wszelkiego rodzaju staże, praktyki i wolontariat. Poprzez realizację licznych 
projektów organizacje oferują wsparcie trenera zatrudnienia, asystenta osoby 
niepełnosprawnej, jak i indywidualne ścieżki zdobywania kwalifikacji zawo-
dowych. Jak pokazuje przegląd form pomocy osobom z niepełnospraw-
nością, ich zakres jest duży. Wymagają one jednak ciągłego propagowania, 
wspomagania i doskonalenia.

3 . Przykłady dobrych praktyk działalności organizacji 
pozarządowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej  
osób z niepełnosprawnością

W Polsce swoją działalność prowadzi wiele organizacji pozarządowych god-
nych naśladowania i promocji. Są to nie tylko te o zasięgu ogólnopolskim, ale 
również działające w małych społecznościach lokalnych, powołane w celu 
wypełniania luki w systemie rehabilitacji społeczno -zawodowej. Ich działal-
ność często bywa inicjowana przez same osoby z niepełnosprawnością lub 
ich rodziny. Znaczna cześć działalności w tym obszarze jest prowadzona 
przez związki wyznaniowe, w tym Kościół katolicki.

Działalność Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej  
w Konarach pod Krakowem

Fundacja, chodź ma krótki staż (działa od 2014 roku), kontynuuje dzieło 
zapoczątkowane przez zakon braci bonifratrów. W malowniczej, pełnej uro-
ków i nieskażonej przyrody miejscowości Konary w gminie Mogilany pod 
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Krakowem prowadzi szeroką działalność na rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią. Przez lata budował się tu i nadal rozwija całościowy „łańcuch” rehabi-
litacji społeczno -zawodowej.

Swoją działalność fundacja opiera na czterech filarach:
• domu pomocy społecznej dla 62 osób chorujących psychicznie,
• środowiskowym domu samopomocy dla 34 uczestników,
• warsztacie terapii zajęciowej dla 45 uczestników,
• zakładzie aktywności zawodowej zatrudniającym 37 pracowników 

z niepełnosprawnością.
Łącznie z codziennego wsparcia fundacji korzysta ponad 170 osób. Co 

takiego wyróżnia jej działalność? W jednym miejscu stworzono warunki do 
całościowego przygotowania do aktywności społecznej i zawodowej osób 
z niepełnosprawnością, również tych na co dzień zamieszkujących w domu 
pomocy społecznej. Działalność w takim schemacie pozwala na płynne 
przechodzenie na kolejne szczeble samodzielności społeczno -zawodowej, 
w dobrze znanym otoczeniu, co bez wątpienia sprzyja budowaniu i pod-
trzymywaniu poczucia bezpieczeństwa i zapobiega powstawaniu kryzysów 
wywołanych zmianą środowiska.

Fundacja prowadzi szeroką działalność w zakresach:
• terapii zajęciowej, arteterapii, muzykoterapii,
• działalności ogrodniczej (ponad 5 hektarów upraw),
• działalności hodowlanej (pensjonat i hodowla koni, drobiu i mniej-

szych zwierząt),
• pszczelarstwa,
• usług i drobnej wytwórczości, w tym na rzecz społeczności i przed-

siębiorstw lokalnych9.
Ważnym elementem działalności Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej 

jest angażowanie się na rzecz integracji społecznej mieszkańców okolicz-
nych gmin. Pozwala to na wymianę korzyści: z jednej strony integrację ze 
społeczeństwem osób z niepełnosprawnością, z drugiej edukację społecz-
ności lokalnej. Na terenach działalności fundacji, w Konwencie Zakonu 
Bonifratrów w Konarach cyklicznie odbywają się duże imprezy o charterze 
integracyjno -edukacyjnym. Są to między innymi: Miodobranie -Miodogranie, 

 9 Zobacz: K . Wojtanowicz, K . Kutek ‑Sładek, Zakłady aktywności zawodowej szansą na rein‑
tegrację zawodowa i społeczną osób z niepełnosprawnością. Dobre praktyki na przykładzie 
ZAZ prowadzonego przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną w Konarach, [w:] Wyjechać 
czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, pod red . M . Dudy, B . Majerek, Kraków 2015, 
s . 481–492 .
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Zakończenie Wakacji na Zielonej, Integracyjny Hubertus oraz zapoczątko-
wany w 2015 roku Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnością. Obecnie 
fundacja jest na etapie uruchomienia kolejnego ogniwa swoich oddziały-
wań – mieszkania treningowego. Ta forma treningu samodzielności życio-
wej znacznie rozwinie poziom przygotowania do tej samodzielności osób 
z niepełnosprawnościami.

To właśnie wielotorowość działań podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe pozwala na budowanie warunków do samodzielnego funk-
cjonowania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja oferuje również liczne staże i praktyki studenckie oraz zatrud-
nienie dla osób niepełnosprawnych, również w formie telepracy10.

Podsumowanie

Czy możliwa jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnospraw-
nością bez udziału organizacji pozarządowych? Z pewnością nikogo do 
tego nie trzeba przekonywać. Aby jednak ten system mógł odpowiadać na 
potrzeby osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i społeczności lokalnych, 
wymaga „poważnego” traktowania przez organizatorów polityki społecznej, 
tych na szczeblu zarówno centralnym, jak i lokalnym.

Pomimo dużego zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację 
podjętych działań, zarówno w wymiarze osobowym, jak i finansowym całej 
rzeszy wolontariuszy i darczyńców, nie sposób przecenić wsparcia ze strony 
instytucji rządowych i samorządowych. Ciągle niewystarczający poziom 
finansowania, nieprecyzyjne i „nieżyciowe” przepisy nie pozwalają na pro-
wadzenie działalności lub wręcz zniechęcają do niej wiele takich podmiotów. 
Często słyszymy, że realizujące ten obszar zadań publicznych organizacje 
pozarządowe, niejednokrotnie wyręczające w realizacji zadań administra-
cję publiczną, ciągle są traktowane jak petenci, a nie partnerzy. Dopóki ten 
stan się nie zmieni, olbrzymi potencjał organizacji pozarządowych i kapi-
tału społecznego w Polsce nie będzie w pełni wykorzystany.

Problem staje się jeszcze bardziej widoczny, gdy przeanalizujemy sta-
tystyki zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Polsce. W 2009 roku 
wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 
wynosił zaledwie niecałe 14 proc. Jest to więc problem wymagający aktywnej 

 10 Więcej na stronie internetowej fundacji: www .bonifratrzy .pl/bfd .
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polityki społecznej11 i zaangażowania wszystkich jej realizatorów, również 
organizacji pozarządowych.

The role of NGOs in preparation of social and professional 
independence for people with disabilities

For a long time in Poland point to the benefits of the involvement of third sector orga‑

nizations in the implementation of public tasks . Since 2003 it is realized Act on Public 

Benefit and Volunteer Work, which defines the principles of public benefit activities 

by NGOs in the field of public tasks and cooperation between public administration 

and non ‑governmental organizations, funding and supervising them . The scale of the 

activities of NGOs in Poland is still immeasurable . Associations, foundations, charity 

groups operating in the fixed, periodic and joint ‑stock company is the force which 

like to run a public system would not be able to fill this gap . The study undertakes an 

analysis of the main activities of non ‑governmental organizations based on examples 

of good practice .

Keywords: NGOs, social and professional rehabilitation, people with disabilities, 

social support system

Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu  
do samodzielności społecznej i zawodowej 
osób z niepełnosprawnością

Od dłuższego czasu w Polsce mówi się o korzyściach płynących z zaangażowania orga‑

nizacji trzeciego sektora w realizację zadań publicznych . W 2003 roku weszła w życie 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która określa zasady 

podejmowania  przez organizacje pozarządowe działalności w sferze zadań publicz‑

nych oraz współpracy administracji publicznej i pozarządowych organizacji, ich finan‑

sowania i nadzoru . Skala działalność organizacji pozarządowych w Polsce wciąż jest 

ogromna . Stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne realizują zadania, których sys‑

tem publiczny nie byłby w stanie sam wypełnić . Jak pokazują liczne badania, działal‑

ność organizacji pozarządowych stanowi przykład dobrych praktyk .

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, rehabilitacja społeczna i zawodowa 

osoby niepełnosprawne, system wsparcia społecznego

 11 I . Kleniewska, Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w:]  W kręgu zagadnień 
pracy socjalnej, pod red . A . Kwak, E . Wyrwich ‑Hejduk, Warszawa 2011, s . 115 .
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