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Centrum Kształcenia Zawodowego dla Osób Niewidomych i
Niedowidz cych Chemnitz, Niemcy
Szanse, jakie stwarza rehabilitacja zawodowa osobom niewidomym
i niedowidz cym.1
1. Szanowne Panie i Panowie, chciałbym dzisiaj podzieli si z Pa stwem do wiadczeniami w dziedzinie
rehabilitacji zawodowej, które zdobyli my w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego dla Osób
Niewidomych i Niedowidz cych w Chemnitz, a tak e opowiedzie o działaniach, jakie podj li my, by
nasze kształcenie zawodowe osób z dysfunkcj wzroku sprostało wymaganiom nowych czasów.
Pozwol sobie krótko przedstawi Pa stwu nasz placówk . Centrum Kształcenia Zawodowego
dla Osób Niewidomych i Niedowidz cych w Chemnitz jest ponadregionalnym o rodkiem rehabilitacji
zawodowej, oferuj cym 200 młodym niewidomym i niedowidz cym propozycje szkolenia w zawodach:
wikliniarz, ogrodnik, pomocnik gastronomiczno – gospodarczy; mechanik i operator maszyn
wielonarz dziowych do obróbki cz ci metalu sterowanych komputerowo, programista; w dziedzinie
biurowo-handlowej oferujemy nauk zawodu: telefonista, operator w call-center, pracownik biurowy,
ksi gowy. Dodam jeszcze, e jeste my jedyn instytucj w Niemczech ucz c osoby niewidome
i niedowidz ce zawodu stroiciela. W Centrum kształci si równie około 50 młodych niewidomych
i niedowidz cych masa ystów i fizjoterapeutów.
Podstawowe szkolenie zawodowe trwa do dwóch lat. Prowadzimy kursy, które maj na celu
poznanie wszelkich mo liwo ci rozwoju zawodowego i ułatwienie podj cia decyzji wyboru danego
zawodu przez osob niepełnosprawn . Młodzi ludzie nowo ociemniali mog równie uczestniczy
w kursie rehabilitacji podstawowej.
Okres wła ciwego szkolenia zawodowego trwa od roku do 3,5 lat; uzupełniony jest praktykami
w firmach i przedsi biorstwach. Nasze szkolenie zawodowe odbywa si zgodnie z obowi zuj cym
w Niemczech programem kształcenia zawodowego młodych ludzi pełnosprawnych i ko czy si
pa stwowym egzaminem
2. Szanse na zatrudnienie ludzi niepełnosprawnych zawsze zale ne były od społecznych przemian. Gdy
istniała potrzeba tzw. siły roboczej, wiele inwestowano w kształcenie ludzi niepełnosprawnych; gdy tej
„siły” było w nadmiarze - jak obecnie - krytycznie patrzono na ten rodzaj inwestycji.
Do połowy lat 90. - nie tylko w Niemczech - prze ywali my okres „ nowego pocz tku ”, podczas którego
zaakceptowano prawa ludzi niepełnosprawnych do współuczestniczenia w yciu społecznym i nast pił
znaczny rozwój rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jednocze nie niestety niepełnosprawno ci nadano
status, który wymagał zapewnienia osobom niepełnosprawnym prawa do wszechstronnej opieki ze strony
społecze stwa. To wzmocniło d enia osób niepełnosprawnych domagania si zapewnienia tych praw.
W przeszło ci niepełnosprawno człowieka niepełnosprawnego stała w centrum zainteresowa
i działa rehabilitacyjnych. Ten deficyt determinował zadania rehabilitacji. To, czego kto nie potrafił,
było decyduj ce o jego losie, i ludzie niepełnosprawni raczej znajdowali opiek w pa stwowych
zakładach i całym systemie opieku czym pa stwa ni odnajdywali si na ogólnym rynku pracy.
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W ostatnich latach zostało przyj te rozumienie niepełnosprawno ci nie tylko jako rezultatu
uszkodzenia ciała czy choroby, ale raczej jako wynik barier – społecznych, ekonomicznych, fizycznych –
jakie napotyka si w rodowisku. Punktem wyj cia w procesie rehabilitacyjnym nie jest ju deficyt, lecz
to, do czego człowiek niepełnosprawny jest zdolny i co powinien rozwija , uwzgl dniaj c jednocze nie
wymagania i oczekiwania rynku pracy.
Je li celem rehabilitacji ma by zdobycie miejsca pracy, a nie otrzymanie renty, to znaczy, e ludzie
niewidomi i niedowidz cy powinni otrzyma realn szans , aby po rehabilitacji zawodowej znale
prac . To jest mo liwe oczywi cie nie tylko dzi ki kształceniu odpowiadaj cemu potrzebom rynku pracy,
ale tak e nieodzownym warunkiem jest dobra ogólna sytuacja zawodowa całego społecze stwa. Dlatego
najwa niejszym wysiłkiem, który musi podj ka dy rz d, aby zintegrowa osoby niepełnosprawne, jest
likwidacja problemu bezrobocia.
3. Nasze społecze stwa, w których działalno rolnicza, rzemiosło i praca przemysłowa znajdowały si
na pierwszym planie, w ostatnich dziesi cioleciach przekształciły si w społecze stwa usługowe
i aktualnie podlegaj procesom przekształcania w społecze stwa wiedzy, w których stale zmniejsza si
liczba miejsc pracy dla osób niewykształconych. Równocze nie wzrasta zapotrzebowanie na
pracowników, którzy potrafi w wysoce kompleksowych systemach pozyskiwa informacje, analizowa
je i tak zdobyt wiedz stosowa . Przy tym zapotrzebowanie na tzw. proste prace stale zmniejsza si ,
potrzeba ta cz sto pozostaje jedynie sezonowa; a płaca nie jest tak , by mogła zapewni utrzymanie
pracownikowi.
Sytuacja ta oznacza niepewn przyszło dla wszystkich tych ludzi niepełnosprawnych, którzy s
w stanie wykonywa jedynie proste czynno ci, poniewa ro nie te grupa niewykształconych
pełnosprawnych pracowników.
Jednocze nie w Niemczech zmniejsza si liczba osób w wieku produkcyjnym. Ta tendencja
demograficzna sprawi, e w przyszło ci coraz wi cej starszych ludzi, kobiet i osób niepełnosprawnych
oraz ludzi z innych regionów b dzie musiało podj prac . Musz jednak sprosta wymaganiom nowego
społecze stwa wiedzy.
Pomimo faktu, e dzisiaj młodzi ludzie - i w ród nich wielu niepełnosprawnych - nie znajduj
miejsca pracy, rozwój demograficzny pokazuje, e w ci gu najbli szych pi ciu do dziesi ciu lat wła nie
ci młodzi ludzie b d potrzebni do pracy. Dlatego byłoby krótkowzroczne zmniejszenie dzisiaj naszych
stara w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Raczej inwestycja w rehabilitacj oznacza
inwestycj dla przyszło ci; tak bowiem powi kszamy tzw. kapitał ludzki.
Przy tym musimy w przyszło ci jako instytucja kształcenia osób niepełnosprawnych rozwija
systemy, które nie tylko skupiaj si na rehabilitacji młodych ludzi w zawodach nowoczesnych, lecz
tak e coraz bardziej uwzgl dnia potrzeby kobiet i ludzi starszych.
4. We współczesnym społecze stwie wiedzy potrzebna jest - i b dzie – umiej tno uczenia si przez
całe ycie. Raz zdobyta kwalifikacja zawodowa nie zapewnia pracy na całe ycie; jest natomiast
pocz tkiem procesu uczenia si i dokształcania przez całe aktywne ycie zawodowe. Do tego musi si
dostosowa nasza rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Nie na wszystko, czego dobrze da si uczy , pó niej b dzie zapotrzebowanie na rynku pracy.
Dlatego szkolenie musi by blisko praktyki i odbywa si przy wł czeniu zakładów pracy i urz dów
pracy. Przekazanie wiedzy fachowej to tylko jedna połowa szkolenia zawodowego, poniewa ono
podlega ci głym zmianom.
Nowoczesne szkolenie zawodowe musi kła du y nacisk na to, jak młody człowiek mo e
wykorzysta swoj wiedz i umiej tno ci. Musi ono wi c by ukierunkowane na działanie i równie mie
za cel powi kszenie kompetencji socjalnej naszego absolwenta. W Niemczech tradycyjnie tre ci te
wpisane s w cały proces rozwijania tzw. kwalifikacji kluczowych.
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Nie tylko niewidomi i niedowidz cy ludzie w ró nym wieku maj problemy ze znalezieniem
sobie miejsca w nowej sytuacji na rynku pracy. Równie instytucje kształcenia, zwłaszcza szkolenia
zawodowego niewidomych i słabo widz cych, maj wielkie trudno ci w okre leniu nowej oferty
szkolenia.
Nie tylko w Niemczech toczy si spór mi dzy zwolennikami tzw. rehabilitacji stacjonarnej
i zwolennikami kształcenia integracyjnego. Zaostrza si on tym bardziej, im trudniejsze staje si
poło enie ekonomiczne danej instytucji.
I my znajdujemy si z nasz placówk i z naszymi stu pi dziesi cioma współpracownikami w centrum
tej dyskusji, i nie mamy adnych rozwi za „ patentowych” . Zauwa yli my, e oferta Centrum nie
obejmuje wszystkich oczekiwa młodych osób z dysfunkcj wzroku. Zdecydowali my si wi c nie
ogranicza poradnictwa do aktualnej naszej oferty szkolenia w okre lonych zawodach, lecz przyj
pragnienia samych osób niepełnosprawnych i poszukiwa nowych rozwi za . Wychodzimy z zało enia,
e ludzie niewidomi i niedowidz cy maj zasadnicz potrzeb wła ciwego rozpoznania swojej sytuacji
zawodowej i e potrzebuj poznania specjalnych technik i przej cia treningu; tak, eby z nowo nabytymi
umiej tno ciami móc doj do uczestnictwa w yciu społecznym. Punktem wyj cia wi c ju nie jest
przekonanie, e tylko w naszej instytucji w pełni „ stacjonarnej” niewidomi i niedowidz cy młodzi ludzie
mog uczy si zawodu. Dlatego od pewnego czasu w naszej ofercie mamy propozycj wspierania osób
niewidomych i niedowidz cych podczas nauki zawodu w otwartym zakładzie pracy. Nasi nauczyciele lub
instruktorzy zawodu towarzysz osobie niepełnosprawnej; mo e ona tak e uczestniczy w lekcjach
w naszej szkole zawodowej w Chemnitz lub te w kursach specjalnych, które umo liwi pó niej
kształcenie integracyjne.
Ju nie bierzemy udziału w sporze, czy wykształcenie integracyjne lub wykształcenie stacjonarne
jest lepsze, poniewa s dzimy, e ludzie niewidomi i niedowidz cy powinni mie zasadniczo obie
mo liwo ci kształcenia otwarte. Chcemy towarzyszy człowiekowi niewidomemu na drodze, która przez
niego została wybrana. Przy czym widzimy wszystkie rozstrzygni cia sporu mi dzy tymi dwoma ró nymi
systemami szkolenia nie jako przegran jednego lub drugiego systemu, lecz jako oczywist konsekwencj
warunków zewn trznych.
5. Obecnie próbujemy wprowadzenie case - managementu; zmieniamy ofert szkolenia zawodowego;
chcemy da naszym absolwentom kompetencje socjalne poprzez tzw. kwalifikacje kluczowe
i skorzystanie z pomocy współpracowników; składamy równie oferty pracy.
Młodego człowieka niepełnosprawnego traktujemy jako naszego klienta. Tylko wtedy, kiedy dana
osoba zaakceptuje nasze propozycje na rozwi zanie swoich problemów, mo na mówi o współpracy
i nasze miejsca pracy, i nasze działania s przyj te. Zawsze wtedy, kiedy osoba niewidoma lub
niedowidz ca ma jaki problem, proponujemy jej ró ne rozwi zania. Nawi zujemy kontakt
z naszym klientem w ostatnich dwóch - trzech latach jego nauki szkolnej. Case manager, który jest
odpowiedzialny za region, spotyka si z nauczycielami, z rodzicami i z uczniem; i pokazuje im ró ne
mo liwo ci dotycz ce przyszłego wyboru zawodu i wykształcenia. Ten case manager b dzie towarzyszy
wszystkim dalszym krokom, tzn. próbom warsztatowym i znalezieniu zawodu, kolejnym fazom
wykształcenia u nas w Centrum Szkolenia Zawodowego lub szkoleniu zawodowemu blisko miejsca
zamieszkania - zakładzie pracy i w miejscowej szkole zawodowej. Po czym case manager towarzyszy
szukaniu i znalezieniu pracy, i utrzymuje stały kontakt z osob niepełnosprawn , aby zło y propozycje,
je li si oka e potrzeba dokształcenia lub dalszej rehabilitacji.
Poniewa coraz wi ksza liczba osób niewidomych i niedowidz cych d y do wykształcenia
w zakładzie pracy na miejscu zamieszkania, podzielili my ten system case managementu na regiony.
W pi ciu regionach pi ciu nowych niemieckich landów zwi zkowych działa pi ciu case managerów.
Trzeba jednocze nie zaznaczy , e case manager nie wł cza si merytorycznie w miejscowe szkolenie
zawodowe.
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Dział Szkolenia Zawodowego w naszym Centrum oferuje wiadczenia integracyjne w szkole
zawodowej, w zakładzie pracy i ewentualnie w kursach traktuj cych najwa niejsze zagadnienia. Koszty
kształcenia s uzgodnione z urz dem pracy.
Dopóki u nas panuje brak miejsc do szkolenia zawodowego praktycznego, naturalnie małe jest
zapotrzebowanie, ale najpó niej w roku 2007, kiedy u nas b dzie wi cej miejsc ni absolwentów szkół,
musimy by przygotowani do tych nowych form szkolenia. Odpowiednio do zmian wiata pracy
i rodowiska socjalnego musimy rozwija dalej nasz ofert kształcenia zawodowego w nowych
specjalno ciach. Dlatego oprócz szkolenia na programist komputerowego proponujemy kształcenie
administratorów sieci i operatorów integracji systemów. W zakresie usług wprowadzono nowy zawód
technik rodowiska i budynków. Tradycyjne szkolenie telefonistów uzupełniono nowym zawodem
pracownika – operatora call center. W zakresie zawodów obróbki metali obecnie wprowadzono poznanie
najnowocze niejszej techniki CNC. Kształcenie obejmuje teraz nie tylko obsług maszyn, lecz tak e
zdobycie umiej tno ci wykonania prac mechanika i ustawienia maszyn. W niektórych kierunkach
wprowadzili my kilka trzymiesi cznych praktyk, w innych staramy si o nie. Wprowadzamy równie
nowe techniki treningu resztek wzroku, tak jak techniki Low-Vision, poprawion adaptacj rodków
pomocy (te optycznych) oraz programy treningowe do poprawienia techniki czytania brajlem, zwłaszcza
u uczniów przychodz cych do nas z integracji.
Młodzi ludzie potrzebuj oprócz fachowego szkolenia tak e kształcenia umiej tno ci, które
pomog im stawi czoła wymaganiom współczesnego ycia i pracy. Te umiej tno ci obejmujemy
poj ciem „ kwalifikacje kluczowe” i odnosz si one do wiadomo ci odpowiedzialno ci, współpracy
w zespole, umiej tno ci komunikatywnych, my lenia kompleksowego, umiej tno ci samodzielnego
poruszania si , kompetencji w rozwi zaniu problemów, samodzielno ci. Tych umiej tno ci nie sposób
uczy czy te nauczy si podczas specjalnych lekcji szkolnych, lecz tylko poprzez działanie, tzn. cały
nasz system rehabilitacyjny musi si opiera na tych zasadach. Szybko to zauwa yli my, formułuj c
kwalifikacje kluczowe jako cele dla naszych klientów. Podczas realizacji tego nowego programu
pytali my samych siebie, czy mo emy nauczy i trenowa co , czego sami nie posiadamy i czego
sytuacja zawodowa równie od nas nie wymaga. Zobaczyli my bowiem – analizuj c relacje
kierownictwo Centrum i pracownicy - e trudno mówi o wiadomo ci pełnej odpowiedzialno ci naszych
współpracowników. Stwierdzili my, e stosunek mi dzy kierownictwem i współpracownikami nie
bazował na współpracy, na zdolno ci rozwi zania konfliktów i wszystkich tych sprawach. Istniało du o
kr puj cych reguł post powania i atmosfera kontroli oraz bardzo małe przestrzenie mo liwo ci
samodzielnego „ poruszania si ” . Dlatego te poszerzyli my znacznie skal kompetencji naszych
pracowników. Wł czyli my tak e osoby ucz ce si u nas we wszystkie decyzje dotycz ce ich kształcenia.
Zła sytuacja na rynku pracy i zastrze enia wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie
stwarzaj szans na prac niewidomym i słabo widz cym osobom. Przy 10% ogólnym bezrobociu,
a w naszym regionie 20%, tylko 28% wszystkich inwalidów wzroku ma prac . 8% wszystkich zakładów
i 40% wszystkich administracji publicznych zatrudniaj niewidomych i słabo widz cych pracowników.
W tej sytuacji nieco ponad 50% naszych absolwentów jest zatrudniona po zako czeniu szkolenia
zawodowego. W tzw. starych landach zwi zkowych niemieckich jest to ponad 70% zatrudnionych. Apele
i nacisk moralny na potencjalnych pracodawców nic nie pomagaj , poniewa pracowników
niepełnosprawnych tylko wtedy zatrudnia si , kiedy przedsi biorstwo co najmniej te same korzy ci ma
z ich zatrudnienia, jakie ma w przypadku pełnosprawnych pracowników.
By pokaza wydajno pracy osób niewidomych i niedowidz cych, i aby poprawi sytuacj
zatrudnienia, zało yli my w 2002 r. firm CoWerk sp.z o.o. Ta firma nie ró ni si od innych
przedsi biorstw. Prowadzi si j ekonomicznie, tzn. zyski musz pokry koszty. Obecnie CoWerk sp.
Z o.o. oferuje prac 10. niewidomym i słabo widz cym ksi gowym, operatorom call center,
programistom oraz pracownikom sprz taj cym lub dozoruj cym. Planowane s jeszcze w tym roku
dalsze zatrudnienia.
6. Jak Pa stwa widz , jeste my w samym rodku procesu przekształce , który prawdopodobnie nigdy si
nie sko czy, poniewa warunki zewn trzne i czynniki polityczne stale i szybko b d si zmienia ,
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i nale y tworzy najlepsze warunki do integracji zawodowej osób niewidomych i słabo widz cych.
Zmiany w dziedzinie rehabilitacji zawodowej najcz ciej wymagaj pieni dzy i wła ciwych decyzji
politycznych. Niektóre jednak zmiany mało kosztuj . Dotycz naszej mentalno ci, naszego spojrzenia i
naszego wewn trznego nastawienia, krótko mówi c – zmiany wewn trznej organizacji naszego systemu
rehabilitacji.
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