
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Ra-
dość” w Dębicy istnieje od 1994 r. Działa w obszarze pomocy i integracji 
społecznej, aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin. W codzien-
nej rehabilitacji w placówkach stowarzyszenia uczestniczy 294 osób. 
Jedną z inicjatyw jest projekt Pralnia „Radość” w Dębicy. Ma on pomóc 
wejść na rynek pracy 10 osobom borykającym się z np. autyzmem, upo-
śledzeniem umysłowym czy chorobą psychiczną. Uczestnicy projektu 
pracują na stanowiskach dostosowanych do ich dysfunkcji. Otrzymują 
wsparcie trenerów pracy i psychologa. Podczas codziennej rehabilita-

 
o zdrowie i sprawność niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Przełamywać bariery

O korzyściach płynących z projektu dla osób z niepełnosprawno-
ściami i lokalnego środowiska opowiada Małgorzata Kula ze sto-
warzyszenia „Radość”:
– Podjęcie pracy ma duży wpływ na samopoczucie i funkcjonowa-
nie osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Pomaga im 
uwierzyć we własne możliwości i autonomię, w szansę bardziej samo-
dzielnego funkcjonowania. Przełamuje też opory niektórych niepeł-
nosprawnych i ich opiekunów przed podjęciem tej pracy. Obserwu-
jemy, że znacząco zmniejszyła się nadopiekuńczość rodziców. Praca 

osobom niepełnosprawnym samodzielne zaspokajanie własnych po-
trzeb, decydowanie, dokonywanie wyborów. Są dumni, jeżeli mogą 
sprawić przyjemność bliskim: kupić prezent czy dołożyć się do remon-
tu mieszkania. Zatrudnienie umożliwiło im zdobycie doświadczenia  
i umiejętności niezbędnych na chronionym i otwartym rynku pracy.  

Zakład pracy jest też miejscem nawiązywania nowych znajomości 
i przyjaźni. Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościa-
mi zmniejsza bezrobocie w regionie, w wielu przypadkach odciąża 

Przyniosła korzyści także dla lokalnego środowiska. Utworzone przez 
Stowarzyszenie „Radość” Zakład Aktywności Zawodowej, pralnia, spół-
dzielnia socjalna i bar wpływają na zmianę stereotypów, wizerunku  
i opinii o osobach z niepełnosprawnościami. Oferta handlowo-usługo-
wa pokazała mieszkańcom umiejętności i możliwości podopiecznych 
Stowarzyszenia „Radość”. Widzimy, że są bardziej otwarci na potrzeby 
niepełnosprawnych i tworzenie różnorodnych płaszczyzn kontaktów. 
Łatwiej ich akceptują i są pozytywnie nastawieni do idei rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. www.rpo.podkarpackie.pl

w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ZMIENIAMY PODKARPACKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 

Bez barier. Wyrównujemy szanse!

 ramach RPO WP, 
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie: 8.1 Aktywna 
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Kolejny nabór wniosków rusza 28 czerwca i potrwa do 31 lipca br.

Potrzebny i pożyteczny. Akceptowany i spełniony. To potrzeby każdego nas. Jednak osoby z niepełnosprawnościami każdego dnia napotykają wiele barier, które 
utrudniają im osiągnięcie tych celów. Dlatego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP) przeznacza znaczne 
środki na ich aktywizację zawodową, rehabilitację i edukację. 

Żyć na miarę swoich potrzeb

Katarzyna Kędzior ma 34 lata, boryka się z porażeniem mózgo-
wym. W pralni pracuje od początku roku. O tym, jaki wpływ na jej 
życie ma udział w projekcie unijnym, opowiada jej mama Barbara:
– Kasia podczas warsztatów terapii zajęciowej przygotowywała się 
do aktywności zawodowej. Podjęła pracę, gdy jej opiekunowie uznali, 
że jest gotowa. I mieli rację. Początki nie były łatwe – musiała poznać 
współpracowników, swoje obowiązki. To pierwsza praca w jej życiu! 
Szybko jednak się przekonała, że ją cieszy. Wstaje rano i chce iść do 
pracy. Na miejscu ma dużą pomoc terapeutki, którą jest zachwycona, 
ale też pielęgniarki, psychologa. Gdy z czymś sobie gorzej radzi, za-
wsze może poprosić o pomoc. Moja córka bardzo się zmieniła po pod-
jęciu pracy. Zaczęła bardziej o siebie dbać, bo chce wyglądać eleganc-
ko. Wcześniej podsuwałam, co ma ubrać, bo było jej wszystko jedno. 
Teraz już ma swój gust. Jest bardziej pewna siebie, odważniejsza. 
Częściej się uśmiecha i chce wychodzić z domu, którego wcześniej 
popołudniami nie opuszczała. Dzięki pracy ma pieniądze, które może 
przeznaczyć na swoje potrzeby. Uczy się nimi dysponować i wydawać 
racjonalnie. Robi zakupy, ale też spotyka się z koleżankami z pracy  
w kawiarni, odwiedza fryzjera. Dzięki pensji nie jest już od nikogo uza-
leżniona. Czuje się dzięki temu dowartościowana, bardziej dorosła. 
Jestem szczęśliwa, że bierze udział w projekcie. Kasia już nie zamyka 
się w sobie, cieszą ją spotkania z ludźmi. Nie stroni od nich. Wcześniej 
wstydziła się rówieśników, którzy czasem się z niej śmiali. Dzięki pracy 
funkcjonuje w środowisku, które jej nie odrzuca, a pozwala odkrywać 
swoje dobre strony. Wie, że jest normalnym człowiekiem, który może 
mieć przyjaciół, pracować i o sobie decydować. Żyć na miarę swoich 
potrzeb. To bezcenna zmiana.


