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Produkt 1: Plan efektywnej zbiórki ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek w gminie 

 

Skrócony opis produktu 

 Kontekst produktu innowacyjnego: 
Plan efektywnej zbiórki ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek na terenie gminy pełni rolę nadrzędną w stosunku do 
pozostałych sześciu produktów związanych z Modelem kreowania ZMP w obszarze recyklingu. Produkt 
ten, spina klamra wszystkie produkty ukazując kontekst i moment ich zastosowania w procesie tworzenia 
ZMP. W praktyce społecznej gmin brak jest narzędzi o charakterze planistycznym gwarantujących 
przygotowanie i tworzenie trwałego ZMP w gminie. Większość praktyk w tej dziedzinie ogranicza się do 
incydentalnych, okazjonalnych akcji zbiórki, które koncentrują się na ostatecznej ilości zebranych materiałów a 
nie na trwałym efekcie społecznym całego przedsięwzięcia, czyli wpływu tej akcji na rzeczywistość społeczną 
gminy. Mając na uwadze wysoki potencjał gmin w zakresie kontynuowania tego typu akcji (opartych na 
uniwersalnych i rozpoznawalnych wartościach, akceptowanych przez większość mieszkańców gminy) narzędzie 
daje szansę wykorzystania akcji do przygotowania i utworzenia trwałego ZMP a przynajmniej do edukacji, 
praktyki zawodowej i standaryzacji ZMP, co stanowić będzie trwały efekt dla gminy, przygotowując grunt 
(kompetencje, wiedza praktyczna zdobyta w trakcie stażu i zbiórki ) pod finansowanie ZMP, na ten czas, gdy 
okoliczności gospodarcze, realizowany projekt, czy przepisy prawa umożliwią finansowanie ZMP. W ten 
sposób produkt nabiera charakteru edukacyjnego i przygotowawczego w stosunku do pozostałych narzędzi 
tworzenia ZMP. 

 Elementy produktu innowacyjnego: 
Na produkt składa się schemat działania i instrukcje do poszczególnych etapów dla użytkowników produktu:  

 UTWORZENIE PARTNERSTWA – instrukcje dla Lidera Zbiórki, Koordynatora Plany na temat 
tego w jaki sposób należy powołać partnerstwo trójsektorowe (JST – SZKOŁA, NGO i MSP)  na 
potrzeby zbiórki, w szczególności scenariusz spotkania założycielskiego z zastosowaniem 3 narzędzi 
(PF 3, 6 i 7) dotyczących analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia. Instrukcje kierowane do 
optymalnego Lidera z ramienia JST, 

 PRZYGOTOWANIE DO ZBIÓRKI – instrukcje dla doradcy zawodowego z ramienia NGO w 
zakresie przygotowania do praktyki EDUKATORA, który we współpracy ze SZKOŁĄ i firmami 
(członkami partnerstwa) realizuje plan edukacyjny przygotowujący uczniów szkoły, przedsiębiorców i 
mieszkańców gminy do zbiórki.  

 STAŻE WSTĘPNE ZMP – instrukcje dla doradcy zawodowego, przedsiębiorców dotyczące prac 
EDUKATORA I i nauki praktycznej w firmie SEGREGATORA, traktowanych jako pierwszy etap stażu 
w dwóch zawodach ZMP. W ramach tych prac stażyści przygotowują społecznośc gminy do zbiórki.  

 STAŻE ZAWODOWE ZMP – instrukcje dla EDUKATORA i SEGREGATORA oraz specjalistów 
wspierających dotyczące samej zbiórki (zakres, harmonogram działań poszczególnych osób\). Jest to 
etap zbiórki właściwiej trwającej w szkołach i w instytucjach, w ramach których w realiach prawdziwej 
PRACY stażyści zdobywają kompetencje praktyczne ZMP. 
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Plan działania – schemat wdrażania produktu  
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Instrukcje do etapów planu 
Schemat przedstawia kolejne etapy (od „a” do „d”) przygotowania zbiórki w gminie wraz z instrukcjami dla 
poszczególnych użytkowników etapów (JST, szkoła, NGO i MSP). Dodatkowo schemat przedstawia kontekst 
(moment czasowy, etap logiczny, obszar problemowy) zastosowania innych narzędzi (produktów finalnych) 
projektu (produkty: 2, 3, 4, 6) związanych z ZSEE i bateriami. W tym sensie schemat jest nie tylko instrukcja 
przygotowania zbiórki, ale także scenariuszem tworzenia ZMP w gminie a w przypadku projektu 
innowacyjnego scenariuszem testu realizowanego na poziomie 5 gmin. Należy podkreślić, iż opisany poniżej 
model działania w gminie, każdorazowo, także po zakończeniu projektu innowacyjnego, będzie miał charakter 
eksperymentu społecznego. Zgodnie z przyjętą metodologią pozostawienie miejsc niedookreślonych, znaków 
zapytania, obszarów doprecyzowania i alternatywnych wyborów, zwiększy w przyszłości użyteczność narzędzia 
w stosunku do każdej nowej, lokalnej społeczności, która zechciałaby je zastosować. Dzieje się tak, gdyż proces 
dookreślania niewiadomych, samo eksperymentowanie społeczne gwarantuje realne zaangażowanie 
społeczności, która w zgodnie ze standardami społeczeństwa obywatelskiego „decyduje o swoim rozwiązaniu”, 
tworzy „własny model”, odpowiadający  na jej potrzeby, specyfikę (społeczną, kulturową, gospodarczą) miejsca 
zastosowania produktu finalnego. Takie podejście zapewnia na etapie mainstreamingu narzędzia lokalną 
aktywność jego użytkowników. W tym ujęciu „testowość” schematu („scenariusz testu”) staje się metodologia 
tworzenia ZMP w różnych społecznościach, gminach, powiatach, regionach zyskując walor uniwersalności i 
praktyczności. Zielone Miejsca Pracy zgodnie z tym modelem będą organizowane i tworzone na nowo, za 
każdym razem użycia modelu w kolejnej gminie a standard ich organizacji i finansowania dookreślony zostanie 
wedle potrzeb i możliwości lokalnych. Dlatego też w poniższej instrukcji etapy testowania i etapy wdrożenia, 
zastosowania modelu, narzędzi traktowane są zamiennie, stanowiąc aktualną instrukcję dla uczestników testu 
jak też przyszłych użytkowników prezentowanego modelu. 

Pierwszym krokiem tworzenia ZMP w gminie w oparciu o lokalną zbiórkę ZSEE i baterii jest utworzenie 
partnerstwa lokalnego, które realizować będzie całe przedsięwzięcie:  

. 

 
Za utworzenie partnerstwa odpowiadać może Lider Zbiórki, który zaprosi partnerów do współpracy. Dzieje 
się tak, gdy w danej gminie schemat zastosowany jest przez instytucję, którą można traktować jako inicjatora, 
koordynatora całego przedsięwzięcia. Instytucja taka realizuje zbiórkę zgodnie ze swoimi celami statutowymi 
(JST) lub planem biznesowym (w przypadku gdy inicjatorem jest przedsiębiorca). Instytucja taka deleguje swoje 
przedstawiciela, mianowanego Liderem Zbiórki, który tworzy partnerstwo pozyskując do przedsięwzięcia 
sojuszników, partnerów biznesowych, podwykonawców, wolontariuszy. W tym przypadku tworzenie 
partnerstwa odbywa się na drodze indywidualnych spotkań, rozmów konsultacji, na których Lider Zbiórki 
zachęca do udziału kolejnych partnerów przedstawiając, konsultując plan zbiórki i odbioru ZSEE i baterii z 
gminy (zastosowanie produktów: 1 i 2). 

Innym rozwiązaniem jest sytuacja, w której lokalna społeczność reprezentowana przez JST lub NGO chce 
zastosować narzędzie a inicjatywa ma charakter społeczny, lokalny, samorządowy czy polityczny. W tym 
przypadku partnerstwo tworzy się samo („wspólna sprawa”) a Lider Zbiórki jest wybrany demokratycznie, 
wspólnie decyzją jako przedstawiciel wspólnego przedsięwzięcia, koordynujący i scalający działania, interesy, 
potrzeby i wkład wielu instytucji wspólnie inicjujących zbiórkę. W tym przypadku tworzenie partnerstwa 
odbywa się w ramach spotkań roboczych, seminariów, zebrań partnerów wspólnie inicjujących zbiórkę, na 
których omawiany jest plan zbiórki i odbioru ZSEE i baterii z gminy (zastosowanie produktów: 1 i 2) oraz 
wybrany zostaje Lider Zbiórki, który moderuje spotkania i decyzje partnerstwa.  
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Niezależnie od trybu powołania Lidera Zbiórki, tworzenie partnerstwa ma wspólną cechę, powinno angażować 
przedstawicieli trzech sektorów, gdyż tylko w takim powiązaniu tworzy się obszar do organizacji i 
finansowania ZMP w gminie:  

 
Dlatego też partnerstwo powinny tworzyć organizacje pozarządowe (NGO) zabezpieczające wsparcie 
doradcze i edukacyjne dla tworzonych ZMP oraz generujące wartość dodaną, charakterystyczną dla 
kontraktowania usług społecznych przez JST dla NGO (obniżenie kosztów usługi społecznej/działania  poprzez 
wkład własny, wolontariat, uproszczenie administracji). Z drugiej strony partnerstwo powinny tworzyć 
jednostki samorządu terytorialnego (JST) zapewniające formalno-prawny charakter zbiórki, jej zgodność z 
prawem lokalnym oraz wartości dodane związane z łączeniem przedsięwzięcia z obowiązkowymi wydatkami 
gminy w obszarze odpadów komunalnych, edukacji, działań rynku pracy czy ochrony środowiska. Tak jak w 
przypadku NGO, wkład ten (wartość dodana) kreuje obniżenie kosztów w więc większą rentowność 
przedsięwzięcia, stanowiącą obszar finansowania ZMP. Szczególnym przedstawicielem JST jest w tym 
przypadku szkoła, która kreuje wartość dodaną w postaci szerokiego wolontariatu uczniów (i ich rodzin) 
bezpłatnie zaangażowanych z zbiórkę w ramach działań edukacyjnych szkoły, kampanii społecznych 
prowadzonych na terenie szkoły. Trzecim modelowym partnerem są lokalni przedsiębiorcy (MSP) wnoszący 
w całość przedsięwzięcia duch przedsiębiorczości oraz realizm biznesowy (działanie musi się opłacać, by 
naprawdę finansować ZMP). Wkład ten jest kluczowy na etapie podejmowania decyzji, racjonalności 
partnerstwa (tak by wizja i zapał nie przysłaniał racjonalnego myślenia). Dodatkowo przedsiębiorcy z obszaru 
handlu, transportu, gospodarki odpadami tworzyć będą środowisko pracy do testowania i organizowania ZMP 
związanych z ZSEE i bateriami.  

Tak utworzone, trójsektorowe partnerstwo stosując narzędzia finansowe (zastosowanie produktów 3, 6 i 
7) przeprowadza wstępną analizę finansową zbiórki, korygując plan, wskaźniki, cele do realnego biznes planu 
zapewniającego efekt ekonomiczny całego przedsięwzięcia.  

Drugim krokiem tworzenia ZMP w gminie jest przygotowanie do zbiórki lokalnej społeczności. Krok ten ma 
charakter edukacyjny i dotyczy przede wszystkim osób bezrobotnych, które będą mogły podjąć pracę w 
ramach nowo tworzonych ZMP. Osoby bezrobotne przygotowywane do pracy w ZMP w ramach 
wcześniejszego stażu zawodowego będą mogły edukować i przygotować mieszkańców gminy do świadomej, 
zaangażowanej aktywności w zbiórce oraz firmy poprzez wsparcie edukacyjne i logistyczne (związane z 
przedmiotem stażu) do efektywnego udziału w przedsięwzięciu: 

 
Edukacyjny etap planu zbiórki związany jest zasadami organizacji ZMP (zastosowanie produktu: 4), które 
stosowane i współtworzone są z osobą bezrobotną na etapie doradztwa zawodowego (coachingu IPD) 
przygotowującego do stażu i pracy w ZMP (jako wspólne określanie, negocjowanie przyszłych warunków 
pracy). W tym ujęciu proces tworzenie ZMP w gminie, jest wspólna sprawą osoby bezrobotnej, która 
podejmuje wysiłek tworzenia swojego przyszłego miejsca pracy w ramach Indywidualnego Planu Działania. 
Zgodnie z tą metodologią doradczą, plan działania dotyczy aktywności osoby bezrobotnej na rzecz przyszłej 
pracy, która wykraczać będzie poza samo poszukiwanie pracy (analizę ofert pracy, wysyłanie aplikacji do 
potencjalnych pracodawców) w obszar aktywności przedsiębiorczej kreującej rynek (popyt) na nowe 
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kwalifikacje, kompetencje pracownika (osoby bezrobotnej). Dlatego też IPD, rozumiana jako planowa 
aktywność osób bezrobotnych zaplanowana musi być we wszystkich obszarach potencjalnego tworzenia ZMP:  

 
Zgodnie z powyższym schematem przygotowanie osoby bezrobotnej do podjęcia pracy w ramach ZMP 
realizowane jest  w oparciu o indywidualny plan działania (IPD – Coaching ZMP) pod patronatem NGO 
(modelowy dostarczyciel coachingu, usług doradczych rynku pracy) na terenie JST (szkoła) oraz firm 
zaangażowanych w zbiórkę, według następujących obszarów kompetencji i działań:  

INSTRUKCJE dla NGO: Organizacja pozarządowa odpowiedzialna w 
partnerstwie za realizację Indywidualnego Planu Działania tworzy zespół 
doradców zawodowych, coachów ZMP, który pracować będzie z osobami 
bezrobotnymi. Zespół doradczy przygotowuje się do pracy z 
zastosowaniem podręczników ZMP (wypracowanych w projekcie) a na 
etapie testu z wykorzystaniem wstępnych wersji produktów finalnych 
(zastosowanie produktu: 4) oraz raportów z badań.  

Doradcy zawodowi we współpracy z JST (urzędy pracy, ośrodki pomocy 
społecznej – PUP, OPS) rekrutują osoby bezrobotne, kandydatów do 
pracy w ramach ZMP zgodnie z modelem: osoby po 50 roku życia 
przygotowywane będą do stażu zawodowego i pracy w ZMP: 
EDUKATOR; osoby niepełnosprawne przygotowywane będą do stażu 
zawodowego i pracy w ZMP: SEGREGATOR. Doradcy zawodowi stosują 
w ramach spotkań indywidualnych narzędzia diagnostyczne i doradcze 
(zastosowanie produktu: 4)  - zastosowanie narzędzi diagnostycznych (4.1) 
celem doboru osób bezrobotnych do zawodów. Określenie w IPD stażu 
wstępnego (cele edukacyjne, firma lub szkoła, w której będzie realizowany 
staż. Należy podkreślić w tym miejscu, iż modelowe dopasowanie 
rodzajów grup osób bezrobotnych do rodzajów zielonych miejsc pracy 
powinno być przedmiotem próby, jednak w przypadku braku chętnych, 
osób bezrobotnych lub innych rekomendacji doradczych prawidłowość ta 
nie powinna być przeszkodą w tworzeniu ZMP. Model zakłada 
przetestowanie tych powiązań, ich zasadności oraz co najważniejsze 
zapewnia grupom defaworyzowanym udział w nowej inicjatywie rynku 

pracy dlatego powinien być w pierwszej kolejności przedmiotem wysiłku doradców zawodowych. Warto 
pamiętać także, iż aktywizacja grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy , może być w kolejnych 
etapach zbiórki wartością samą w sobie, uzasadniającą społeczne koszty finansowania ZMP, społeczne 
zaangażowanie a przedsięwzięcie, w przypadku gdy wynik finansowy nie będzie wystarczającym argumentem za 
kontynuowaniem akcji. W każdej gminie zasadne jest więc rekrutowanie 2 osób po 50 roku życia oraz 2 osób 
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niepełnosprawnych, które po przejściu doradztwa wstępnego (diagnostycznego) oraz szkoleń zawodowych 
przechodzą weryfikację a z każdej pary wybierana jest jedna osoba, która w dalszym etapie planu wdrażana jest 
stażu zawodowego i zatrudnienia w ZMP.  EDUKATOR przygotowuje się do zajęć z uczniami w szkole a 
SEGREGATOR poszukuje firm do stażu: sklepy, hurtownie dystrybuujące baterie i ZSEE  celem poznania 
asortymentu, budowy, elementów do odzysku oraz specyfikacji i rodzaj baterii. Doradca zawodowy w ramach 
partnerstwa lokalnego zawiązuję umowę z firmą, szkołą na realizację stażu zawodowego ZMP.  

INSTRUKCJE dla JST (SZKOŁY): Osoba bezrobotna po 
wstępnym doradztwie diagnostycznym, posiadająca 
odpowiednie predyspozycje zawodowe i osobowościowe 
(zastosowanie produktu; 4) oraz po szkoleniu zawodowym 
przygotowującym do pracy w zawodzie ZMP: EDUKATOR  
zaczyna realizację swojego IPD w szkole.  

EDUKATOR w ramach stażu prowadzi zajęcia w ramach 
godzin wychowawczych w klasach szkół biorących udział w 
akcji (na zasadzie porozumienia lokalnego) stosując konspekty 
zajęć (4.2.) oraz materiały informacyjne dla uczniów (4.3.) 
Dodatkowo w ramach stażu w szkole, Edukatorzy wspólnie z 
nauczycielami przedsiębiorczości koordynują akcję edukacyjną 
“nasz biznes” z zastosowaniem fiszki projektowej (4.3.).  

Staż Edukatora w szkole uwzględnia też standaryzowane 
konspektem spotkanie z rodzicami (4.4.) prezentując ich rolę 
w  przekazaniu ZSEE.  Edukator korzysta ze zdalnych treści 
edukacyjnych (4.5.) Dla 50+: e-ZMP_Edukator 50+.  

Zajęcia EDUKATORA w szkole wymagają wsparcia w ramach 
OPIEKUNA STAŻU a rolę tę pełni Koordynator Szkolny 
powołany przez dyrekcję szkoły do prowadzenia akcji na 
terenie szkoły. Koordynator bierze udział w spotkaniach 
partnerstwa, na których omawiany jest plan zbiórki i odbioru. 
Wskazane jest by funkcję tę pełnił nauczyciel 
przedsiębiorczości w szkole, przedstawiciel dyrekcji lub nauczyciel wychowawca klasy szczególnie 

zaangażowanej w zbiórkę (projekt klasowy) lub opiekun koła 
zainteresowań (koło dziennikarskie, koło sportowe).  

INSTRUKCJE dla MSP (PRACODAWCY): Staż edukatora 
kontynuowany jest także poza szkołą. Lub realizowany przez druga osobę 
bezrobotną w ginach, gdzie wybór osoby do zatrudnienia dokonywany jest 
po odbyciu stażu lub wybór taki nie jest konieczny (możliwość 
finansowania kilku ZMP w tym obszarze).  

EDUKATOR w ramach stażu nawiązuje kontakt z 4 MSP biorącymi udział 
w zbiórce, którym przekazuje materiały informacyjne wraz z komentarzem 
na temat zasad organizacji stażu w zawodzie SEGREGATOR oraz udziału 
firmy w akcji i konkursie zgodnie ze wzorem scenariusza (4.6.) spotkania 
doradczego.  

Pracodawca otrzymuje dostęp do zdalnych treści edukacyjnych (4.7.) dla 
MSP:  e-ZMP_Biznes   

Wskazane jest, by w firmie wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 
współpracę z osobami odbywającymi praktyki w ZMP, które można 
zaangażować jako opiekunów staży w ramach projektu szkoleniowego 
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finansowanego ze środków publicznych w tym, ze środków Unii Europejskiej. W tym przypadku pracodawcy 
angażują się w proces edukacyjny (staże w firmach) oparty na praktyce i relacjach z MSP, co jest wyzwaniem i 
modelem dla przyszłego okresu programowania i finansowania projektów edukacyjnych. Tworzenie wśród 
lokalnych przedsiębiorców kadry edukacyjnej, opiekunów staży jest więc wartością dodaną zastosowania 
modelu.  

REKOMENDACJE dla ZMP (STANDARD): Staż osoby 
po 50 roku życia w zawodzie ZMP: EDUKATOR jest okazją 
do tworzenia warunków do organizacji i testowania drugie 
zawodu związanego z ZSEE i bateriami tworzonego z myślą o 
osobach niepełnosprawnych: ZMP: SEGREGATOR.  

Osoba niepełnosprawna przygotowywana jest do zawodu 
ZMP: SEGREGATOR, poprzez naukę na platformie zdalnej z 
wykorzystaniem treści e-elarningu (4.8.) dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz ruchowo - osobne 
kontenty dostosowane do specyfiki osób niepełnosprawnych 
e-ZMP_Segragator ON. Kontenty zostają na bieżąco 
uzupełniania i koordynowane przez EDUKATORA 
opiekującego się uczniem zdalnym oraz przez 
SEGREGATORÓW realizujących staż w firmach poprzez 
dodawanie nowych wiadomości, treści edukacyjnych 
zdobytych w trakcie stażu wstępnego zgodnie ze standardem 
materiału informacyjnego (4.9). Doradcy zawodowi opisują 
stanowiska pracy związane z segregowaniem baterii oraz 
demontażem ZSEE adekwatnie do rodzaju niepełnopsrawności 
i informacji zwrotnej ze stażu wg.  wzoru opisu ZMP (4.10). 

Prace te są podstawą do tworzenia standardu organizacji i 
finansowania ZMP, gdyż wskazują zadania, zakres wiedzy i 
kompetencji dla obu zawodów oraz ukazują proces, metody 
edukacyjne na rzecz tych dwóch zawodów.  

Trzecim krokiem tworzenia ZMP w gminie jest realizacja staży wstępnych w dwóch zawodach ZMP. Staże 
te rozpoczynane są jak wskazano powyżej, na etapie przygotowawczym zbiórki, dlatego traktowane są jako 
wstępne, edukacyjne przed rozpoczęciem zbiórki. Celem tych staży jest przygotowanie trafnego i pełnego 
opisu nowego stanowiska pracy w ramach ZMP oraz optymalnej ścieżki edukacyjnej przygotowującej do 
podjęcia pracy w ramach tego stanowiska w oparciu o test praktyczny:  

 
Podobnie jak w przypadku etapu edukacyjnego (krok drugi, „b”) tak samo praktyka powinna być realizowana w 
trzech potencjalnych obszarach tworzenia ZMP, czyli w organizacji pozarządowej (NGO), w szkole (JST) oraz 
w przedsiębiorstwach (MSP) Jakość usług jest definiowana w bardzo różny sposób. Praktyka zawodowa ZMP 
powinna odbywać się w partnerstwie trójsektorowym, co istotnie zmniejsza koszty zastosowania schematu, w 
przypadku braku zewnętrznych (publicznych, projektowych) źródeł finansowania praktyki, W tym przypadku 
koszty organizacji, prowadzenia praktyk, nawet jeżeli są to koszty nie finansowe (wkład własny czasu pracy 
pracowników, udostępnienie lokalu, warsztatu pracy) rozkładają się po równo na wszystkich uczestników 
partnerstwa. Rozwiązanie to zyskuje więc walor użyteczności w gminach biednych, w czasie dekoniunktury 



 

7 

gospodarczej czy braku możliwości finansowania procedury tworzenia ZMP ze środków publicznych czy 
projektowych i umożliwia zastosowanie produktu niemal w każdych warunkach społecznych i gospodarczych. 
Podział kompetencji i obszaru praktyk dla dwóch zawodów ZMP na poszczególnych partnerów przedstawia 
następujących schemat: 

 
 

W schemacie tym określono, obszary problemowe oraz miejsce realizacji praktyki (wstępnego stażu 
zawodowego) osobno dla zawodu ZMP: EDUKATOR oraz dla zawodu ZMP: SEGREGATOR wraz ze 
wskazówkami dla doradcy zawodowego (Coach ZMP) wspierającego proces tworzenia ZMP w ramach 
Indywidualnego Planu Działania realizowanego przez bezrobotną osobę po 50 roku życia oraz bezrobotną 
osobę niepełnosprawną. Cały proces, podobnie jak w przypadku poprzednich kroków przyczynia się do 
tworzenia ZMP wraz z jego praktycznie zweryfikowanym (informacje zwrotne) standardem organizacji (opis 
stanowiska pracy w ramach ZMP).     

INSTRUKCJE dla NGO: Tym razem prace organizacji pozarządowej 
wspierającej doradczo tworzenie ZMP orientują się wokół osoby 
niepełnosprawnej. Doradca zawodowy przygotowuje ON - osobę 
niepełnosprawną do odbycia stażu w firmie poprzez usługi poradnictwa 
indywidualnego oraz zatrudnienia wspieranego według konspektu 
doradztwa dla ON (4.11.). Doradca zawodowy towarzyszy zdalnie 
poprzez platformę e-ZMP_Edukator50+ osobom po 50 roku życia na 
stażach w szkołach realizując wsparcie zdalne w trakcie stażu według 
konspektu doradztwa 50+ (4.12.). W trakcie doradztwa zbierane są 
informacje zwrotne o stanowisku pracy ZMP na potrzeby standardu 
organizacji i finansowania ZMP. SEGREGATOR rozpoczyna staż w firmie 
handlowej w zakresie, który został ustalony z doradcą.   

Ważne w tym momencie jest przygotowanie doradców zawodowych 
(Coachów ZMP) do pracy w ramach usług zdalnych z wykorzystaniem 
Internetu. Ten obszar pracy rozwijany jest w wielu projektach 
innowacyjnych w regionie oraz wpisany jest w Strategię rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego dla województw podlaskiego e-Podlaskie, w 
szczególności w komponent e-Edukacja.  Wykorzystanie edukacji zdalnej 
oraz zdalnej opieki na stażystą, przebywającym na terenie firmy, szkoły 
istotnie obniża  koszty usługi, co może mieć kluczowe znaczenie dla 
możliwości wdrożenia, zastosowania produktu w ubogich gminach w 
realiach rynkowych bez specjalnego wsparcia ze środków publicznych. 



 

8 

Tworzenie zdalnych zasobów wiedzy, zgodnie ze strategią e-Edukacja, otwiera rynek pracy dla osób 
niepełnosprawnych, które mają utrudniony dostęp do tradycyjnej edukacji zawodowej i powinno być obszarem 
działań i rozwoju organizacji pozarządowych związanych z edukacją czy wsparciem osób niepełnosprawnych.    

INSTRUKCJE dla JST (SZKOŁY): Modelowym 
miejscem odbycia praktyki (wstępnego stażu 
zawodowego) przez osobę po 50 roku życia w zawodzie 
ZMP: EDUKATOR jest szkoła, jako naturalne miejsce 
ćwiczenia w praktyce umiejętności edukacyjnych, pracy z 
grupą. EDUKATOR realizuje staż w szkole oraz we 
współpracy z firmami kontaktując się na bieżąco 
(zdalnie) z doradcą zawodowym przekazując informacje 
zwrotne ze stażu oraz konsultując nowe informacje o 
ZMP przydatne do standardu organizacyjnego. W szkole 
we współpracy z Koordynatorem Szkolnym należy 
połączyć działania z lekcjami wychowawczymi, lekcjami 
przedsiębiorczości wprowadzając tematykę ZMP i 
zielonej gospodarki w lekcje przedmiotowe z 
matematyki, geografii, fizyki czy chemii – poruszając 
zagadnienia związane z ochroną środowiska, 
biodegradacją, kosztami odzysku, przetwarzania 
surowców wtórnych i innymi zagadnieniami ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju. W takiej atmosferze kreowany będzie popyt na usługi EDUKATORA, 
który zostanie z zainteresowaniem przyjęty przez uczniów. Wskazane jest więc prowadzenie stażu ZMP w 
szkole równolegle do szkolnej akcji edukacyjnej czy w ramach Dnia Ziemi, Dnia Sprzątania Świata czy Dnia 
Przedsiębiorczości.  

INSTRUKCJE dla MSP (PRACODAWCY): Staż osoby 
niepełnosprawnej w zawodzie ZMP: SEGREGATOR 
realizowany jest częściowo u przedsiębiorcy. Wskazane jest 
jednak rozpoczęcie stażu w instytucji publicznej, w szkole lub 
urzędzie, gdzie w zależności do stopnia niepełnosprawności i 
poziomu wykluczenia społecznego, dezaktywacji zawodowej 
osoba będzie wdrażana stopniowo i przyjaźnie w środowisko 
pracy przedsiębiorcy. Na etapie tym osoba niepełnosprawna 
może towarzyszyć EDUKATOROWI w zajęciach szkolnych 
oraz spotkaniu EDUKATORA z pracodawcą opisanym w 
poprzednim kroku realizacji planu.  

SEGREGATOR odbywa staż w firmie handlowej kontaktując 
się na bieżąco (zdalnie) z doradcą zawodowym przekazując 
informacje zwrotne ze stażu oraz konsultując nowe 
informacje o ZMP przydatne do standardu organizacyjnego.  

SEGREGATOR przygotowuje się do praktycznej segregacji, 
demontażu w ramach planowanej zbiórki,  poznając 
asortyment i specyfikę branży w handlu oraz realizując 
wewnątrz firmy wstępną akcję odzysku i demontażu ZSEE od 
klientów firmy.  Efektem realizacji stażu w firmie jest 
przekazanie informacji zwrotnych ze stażu do opisu ZMP, 
które będą podstawą do opracowania przedmiotu (zakresu 
zadań) do umowy na ZMP, dlatego pracodawca powinien 



 

9 

współtworzyć i realizować program stażu, testując czynności zawodowe, zadania związane z testowanym ZMP. 
Ważne na tym etapie jest uwzględnienie w opisie stanowiska pracy wymagań i warunków psychofizycznych, 
które będą podstawą określenia przydatności do pracy na danym stanowisku ZMP osoby niepełnosprawnej 
adekwatnie do stopnia czy rodzaju niepełnosprawności.   

REKOMENDACJE dla ZMP (STANDARD): Powyższe 
cele realizowane we współpracy z pracodawcą (uwzględniając 
punkt widzenia przedsiębiorcy jako kontrapunkt dla sposobu 
opisywania wymagań pracy przez specjalistów wspierających 
osoby niepełnosprawne) jest momentem tworzenia standardu 
organizacji i finansowania ZMP dla obu zawodów.  

Uwzględniając informacje zwrotne z pierwszego etapu staży 
przygotowywany jest standard organizacji i finansowania 
dwóch ZMP - EDUKATOR oraz SEGREGATOR z 
uwzględnieniem specyfiki ZSEE, rodzaju niepełnosprawności, 
rodzaju firmy - poprzez porównanie rezultatów staży 
równoległych w różnych firmach, szkołach. Tak przygotowany 
standard organizacyjny uwzględnia kwestie formy zatrudnienia 
(wybór i zakres umowy, w tym umowy cywilnoprawnej) dla 
każdego ZMP oraz przedmiot umowy określając zasady 
finansowania ZMP na potrzeby umowy zawiązanej z 
wybranymi stażystami (na podstawie oceny stażysty (4.13.) 
przez doradcę zawodowego po zakończeniu stażu. Podpisanie 
umów z EDUKATOREM na czas trwania akcji - 
kontynuowanie spotkań w kolejnych klasach i szkołach, 
firmach oraz SEGREGATOREM wykonującym selekcję i 
demontaż ZSEE. Bardzo ważne na tym etapie jest 
konsultowanie opisów stanowisk pracy i wymagań 
kompetencyjnych z uczestnikami stażu (osobami bezrobotnymi) zgodnie z zasadą Empowerment oraz 
przedstawicielami trzech sektorów (JST. NGO i MSP) zaangażowanymi w zbiórkę i tworzenie ZMP. 
Ostateczne konsultacje powinny odbyć się w ramach spotkania roboczego partnerstwa, podsumowującego 
etap przygotowawczy zbiórki.  

Krok czwarty w palnie tworzenia ZMP jest więc podsumowaniem etapu przygotowawczego i przyjęciem 
standardu organizacji ZMP na potrzeby zbiórki. Osoby bezrobotne po wstępnym stażu są przygotowani do 
stażu w miejscu pracy w ramach realnej zbiórki, odbioru baterii z gminy, w ramach zastosowania produktu 2. 

 
Opisany produkt (PF1) służy do przeprowadzenia pilotażu (modelowo na terenie 5 gmin), a zastosowanie 
narzędzia gwarantuje użycie w praktyce wszystkich 6 narzędzi związanych z recyklingiem. Narzędzie jest 
scenariuszem wdrażania  Modelu kreowania ZMP w obszarze recyklingu, a jego użycie oznacza zrealizowanie 
wdrożenia z udziałem osób bezrobotnych, JST, NGO i MSP. Efektem pilotażu w gminie są praktyczne (na 
podstawie społecznego eksperymentu) rekomendacje do organizacji i finansowania 2 ZMP. Produkt jest 
narzędziem gotowym do użycia przez kolejne gminy, zgodnie z instrukcjami składającymi się na to narzędzie.  

 


