
Opłaca się zatrudniać niepełnosprawnych 
PROBLEM. Pracodawcy wciąż niechętnie przyjmują pracowników z grupą inwalidzką. 

N ajwiększe problemy ze 
znalezieniem pracy mają 

osoby, które stały się niepeł
nosprawne, gdy były już ak
tywne zawodowo. 

W takich sytuacjach nie
mal z dnia na dzień okazu
je się, że muszą się prze
kwalifikować i szukać pracy 
na nowo. 

- Mieliśmy przypadek 
krawcowej, która ukończy
ła szkołę w tym kierunku 
i pracowała na takim sta
nowisku - mówi Iwona Or-
dyniec, doradca zawodowy 
w strzeleckim urzędzie pra
cy. - Niestety nabawiła się 
problemów z kręgosłupem. 
Okazały się one na tyle po
ważne, że nie mogła dalej 
pracować w swoim zawo
dzie. Długa praca w wymu
szonej pozycji mogła tylko 
pogorszyć stan zdrowia Dla
tego musiała się przekwali
fikować. 

Za pośrednictwem urzędu 
pracy krawcowa przeszła kurs 
obsługi kasy fiskalnej i zna
lazła zatrudnienie jako ek
spedientka w sklepie. To 
przypadek, który skończył się 
dobrze. Ale w strzeleckim 
"pośredniaku" wciąż zareje-

* 

Podczas warsztatów niepełnosprawni poznali swoje prawa. Urząd 
zakłada, że jeżeli dobrze będą sobie radzić w życiu na co dzień, to 
łatwiej będzie im zdobyć pracę. 

strowanych jest 160 niepeł
nosprawnych, którzy nie po
trafią znaleźć pracy. 

Właśnie o sytuacji takich 
osób rozmawiano podczas 
konferencji, którą urząd pra
cy zorganizował w Strzelcach 
Opolskich. 

Na spotkanie w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery, urzędnicy zaprosili 
niepełnosprawnych oraz pra
codawców. 

Zdaniem Mateusza 
Gruntowskiego z Centrum 
Edukacji i Aktywizacji Za
wodowej Osób Niepełnos
prawnych z Opola, niechęć 
pracodawców do zatrudnia
nia osób z niedyspozycjami 

wynika z ich niewiedzy o tym 
co mogą zyskać. 

- Niestety wielu szefów 
wciąż nie wie, że pensja oso
by niepełnosprawnej jest 
częściowo refundowana 
przez państwo - mówi 
Gruntowski. 

- Nie wiedzą też, że moż
na starać się o dofinansowa
nia na przystosowania sta
nowiska pracy, a nawet ca
łych pomieszczeń dla 
komfortu osób niepełnos
prawnych. 

Dodatkowym atutem osób 
niepełnosprawnych jest fakt, 
że są to pracownicy bardzo 
lojalni. 

Potwierdza to Arkadiusz 
Kinder, przedsiębiorca ze 
Strzelec Opolskich, którego 
zakład produkuje m.in. nie
rdzewne poręcze. 

Zatrudnił osobę niepeł
nosprawną do pracy w biurze. 

- Solidna i bardzo zaanga
żowana w obowiązki - tak 
mówi o swojej pracownicy. 
- W swoim zawodowym ży
ciu pracowałem już z wielo
ma niepełnosprawnymi. Ale 
niestety było to głównie 
na Zachodzie, gdzie zatrud
nianie osób z dysfunkcjami 

zdrowotnymi jest czymś zu
pełnie naturalnym. W Polsce 
wciąż trzeba przekonywać 
do tego pracodawców. Oso
biście namawiam szefów, któ
rych znam, żeby zatrudniali 
niepełnosprawnych. 

W ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery strzelecki 
urząd pracy zorganizo
wał także warsztaty. Osoby 
z niepełnosprawnością po
znały swoje prawa - nie tyl
ko z zakresu zatrudnienia 
(dodatkowy urlop, wymiar 
czasu pracy), ale także 
w kwestii codziennych 
spraw m.in. przysługujących 
zniżek w komunikacji, po
ruszania się po budynkach 
użyteczności publicznej oraz 
ułatwień w zakresie sportu 
i wypoczynku. 

- Wychodzimy z założenia, 
że jeżeli osoby 
z niepełnosprawnością do
brze radzą sobie w życiu, to 
także lepiej będą poruszać 
się po rynku pracy -
tłumczay Iwona Ordyniec. -
To zwiększa szanse na zna
lezienie zatrudnienia. 
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