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Renta nie jest przeszkodą do podjęcia pracy 
PROBLEM. Niespójne orzecznictwo, różnorodne bariery, także architektoniczne, obawy i uprzedzenia potencjalnych 
pracodawców - to czynniki, które utrudniają niepełnosprawnym znalezienie zatrudnienia 

G rzegorz Juszczak (I gru
pa inwalidzka) skończył 

kilka lat temu edukację 
techniczno-informatyczną 
na Uniwersytecie Opolskim. 
Pracy poszukuje jeszcze dłu
żej. Bezskutecznie. - Jedyne 
oferty, jakie udaje mi się zna
leźć, to dorywcze prace, dzię
ki którym można zarobić 
na kieszonkowe - żali się. 

Pan Grzegorz był jednym 
z uczestników debaty pod ha
słem „Młodzież niepełnos
prawna - edukacja i zatrud
nienie", a zorganizowanej 
w ubiegłym tygodniu w Opo
lu przez Fundację Pomocy 
Matematykom i Informaty
kom Niesprawnym Ruchowo. 

Mateusz Gruntowski z fun
dacji zwrócił uwagę, iż w pol
skim społeczeństwie panuje 
przekonanie, że osoba po
bierająca rentę nie może pra
cować, tymczasem to nie
prawda. Jego zdaniem 
w błąd wprowadzają m.in. 
różne systemy określania 
niepełnosprawności. - Orze
czenie powiatowego zespo
łu ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności upraw
nia do ulg pozarentowych 
(komunikacyjnych, w pracy, 
czy podatkowych), natomiast 

ZUS wystawia orzeczenia 
o niezdolności do pracy. Py
tanie brzmi, którym orze
czeniem legitymować się, 
szukając pracy, skoro na
zewnictwo w jednym z tych 
systemów wskazuje, że dana 
osoba jest niezdolna do sa
modzielnej egzystencji. To 
odstrasza pracodawców nie 
znających tematu, tymcza
sem osoby takie mogłyby 
pracować przy udzieleniu 
odpowiedniej pomocy - oce
niał Mateusz Gruntowski. 

O braku chęci do udziela
nia takiej pomocy ze strony 
pracodawców mówili nam 
i Jarosław Duszak, prezes od
działu opolskiego Polskiego 
Związku Głuchych, i Kazi
mierz Jednoróg z Fundacji 
Dom Rodzinnej Rehabilita
cji Dzieci z Porażeniem Móz
gowym. - Kiedy próbujemy 
szukać pracy dla naszych po
dopiecznych, zwykle spoty
kamy się z argumentami, że 
głusi zamiast pracować rę
kami, będą migać, czyli ża
den z nich pożytek. Ostatnio, 
kiedy pracownica związku 
chciała przedstawić jednego 
z naszych członków jako kan
dydata do robót porządko
wych, usłyszała, że praco
dawcę nie obchodzi to, że ta-

EDUKACJA I PRACA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

r ^ % dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczy się w szkołach 
J-Jspecjalnych, więcej w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców 
- 61%, mniej na terenach wiejskich - 28% 

"2 O ^ S l n i e P e ł n o s P r a w n y c h studiowało na polskich uczelniach 
J U W roku akademickim 2011/2012, ich liczba od roku 
2007/2008 wzrosła o ponad 7 tys. 

80 % osób dotkniętych niepełnosprawnością nie poszukuje 
i nie ma zatrudnienia 

~jf\% niepełnosprawnych w wieku 25-29 lat pozostaje poza 
/ \Jrynkiem pracy. 5 niepełnosprawnych miesięcznie znajduje 
zatrudnienie za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji po
średnictwa pracy 

kiej osobie trudniej znaleźć 
zatrudnienie - opowiada Ja
rosław Duszak. 

Kazimierz Jednoróg przy
znaje: -Rolą pracodawcy za
trudniającego niepełnos
prawnych jest też zaangażo
wanie w opiekę. Na przykład 
monitorowanie zażywania le
ków przez chorych psychicz
nie. Szefowie nie chcą ich za
trudniać, bo boją się długich 
absencji chorobowych, a te 
najczęściej wynikają z przerw 
w przyjmowaniu medyka
mentów - tłumaczył Kazi
mierz Jednoróg. 

Pomocą niepełnosprawnym 
w znalezieniu zatrudnienia słu
żą specjalistyczne agencje po
średnictwa pracy. Dariusz 
Gosk z Fundacji Pomocy Ma
tematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo mó
wił o skuteczności działania 
takich instytucji i ogranicze
niach. Miesięcznie ok. 5 nie
pełnosprawnych znajduje 
pracę za pośrednictwem ta
kich agencji, a w roku reje
strują się w nich 374 osoby. 
Najwięcej ofert pracy jest 
w usługach (36%), budowni
ctwie i handlu, hotelarstwie 
i gastronomii. Zaskakująco 
mało ofert składają urzędy 

(1,4%), brakuje też propozy
cji z kultury czy rozrywki, nie 
ma z sektora rolnego. 

- Najczęściej są to proste 
prace porządkowe, biurowe, 
przy ochronie mienia, 
w branży informatycznej i ja
ko telepraca - wyliczał Da
riusz Gosk. W jego opinii 
agencje funkcjonowałyby 
sprawniej, gdyby miały więk
sze poczucie stabilności fi
nansowej i były włączone 
w ogólnokrajowy system in
stytucji wspierających rynek 
pracy 

Bartosz Mioduszewski, 
prezes tej fundacji oceniał, że 
obecny system dofinansowa
nia pracy niepełnosprawnych 
jest korzystniejszy dla ludzi 
o niskich kwalifikacjach, stąd 
takie a nie inne oferty. - Na
leżałoby to zmienić - suge
rował. W jego opinii niektó
rzy pracownicy z orzeczenia
mi wcale nie potrzebują 
kodeksowych przywilejów 
w postaci dodatkowych ur
lopów czy krótszego czasu 
pracy, a właśnie te przywile
je, obok barier architekto
nicznych czy mentalnych 
ograniczają zdobycie pracy 
przez niepełnosprawnych. 
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