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Niepełnosprawność
nie wyklucza
aktywności zawodowej
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d samego początku działalności w Polsce, czyli od 2008 r., nasze przedsiębiorstwo postawiło sobie za cel, że będzie tworzyć miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Nowoczesny budynek biura,
brak ograniczeń technicznych, lekki charakter
pracy, młodzi pracownicy – wszystkie te czynniki bardzo zachęcały do tego, by dać szansę
zatrudnienia ludziom zasługującym na powrót
do aktywności zawodowej.
Nie były dla nas problemem ani harmonogram pracy, ani konieczność zapłacenia za dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze
10 dni, ani uciążliwa wtedy procedura zatwierdzania każdorazowo stanowisk pracy przez inspektora PIP-u. Trudności tak naprawdę zaczęły się wraz z poszukiwaniem osób chętnych do pracy. Nie było wątpliwości: system
opieki państwowej nie uczy osób z niepełnosprawnościami samodzielności, zaradności czy
aktywności. Pasywna pomoc państwowa, formy wspierania osób niepełnosprawnych prowadzą do bierności, zachęcają do pozostawania w domu. Strumienia pieniędzy nie kieruje się we właściwy sposób. Państwo powinno
raczej przeznaczać środki na aktywację zawodową osób niepełnosprawnych, niż wypłacać
niskiej wysokości świadczenia, które nie motywują do niczego, a zapewniają tylko minimum
egzystencjalne.
Regulacje prawne również nie pomagają niepełnosprawnym. Chociażby te dotyczące czasu pracy. Wiele takich osób mogłoby bez
żadnych problemów pracować osiem godzin,
a także w ograniczonym zakresie w nadgodzinach, i w ten sposób zdobywać dodatkowe
środki finansowe. Chociaż dzisiejsze regulacje
są bardziej elastyczne niż kiedyś, nadal mogą
zniechęcać potencjalnych pracodawców, którym zależy na większej elastyczności w pracy.

W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest
aktualnie 10 osób z niepełnosprawnościami.
To znacznie mniej, niż moglibyśmy i chcielibyśmy zatrudniać. Liczba ta niestety nie wzrasta
w ciągu ostatnich lat. Do potencjalnych kandydatów próbowaliśmy docierać różnymi kanałami – poprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacje
i stowarzyszenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami, polecenia pracowników i ich
rodzin. Często spotykaliśmy się jednak z brakiem zainteresowania lub lękiem przed spróbowaniem swoich sił. Mimo że nie wymagamy na podstawowym stanowisku biegłej znajomości języka angielskiego, był to czasem
wymóg, którego kandydaci nie byli w stanie spełnić. W czasie procesów rekrutacji zauważyliśmy też, że bardzo często kandydaci krępują się pokazać orzeczenie o niepełnosprawności i wstrzymują się z tym do momentu
podpisania umowy o pracę. Lata złych praktyk
i obyczajów panujących w tym zakresie na rynku pracy doprowadziły niestety do takich, a nie
innych zachowań kandydatów, którzy obawiają się, że dokument z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności będzie koronnym argumentem przeciw w procesie rekrutacji i przesądzi o odrzuceniu ich kandydatury.
Stanęliśmy na stanowisku, że nie będziemy tworzyć żadnej polityki zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami. Pracodawcy często
popełniają błędy: tworzą skomplikowane procedury, powołują specjalne zespoły CSR-owe
do spraw niepełnosprawności, wprowadzają
korporacyjne polityki, które zbyt mocno ingerują w tryb życia biurowego, poświęcają mnóstwo uwagi i czasu na zarządzanie tematem. Starają się objąć regulacjami każdą sferę pracowniczego życia. A osoby z niepełnosprawnościami
potrzebują normalności, uśmiechniętego szefa,
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życzliwego HR-u i niczego więcej. Nie chcą być
traktowani inaczej, otoczeni kolejnymi instytucjami wsparcia, „buddy”, CSR-em menedżera itd. Potrzebują wtopić się w rzeczywistość.
Pozostać niezauważeni w pracy, zapomnieć
o swojej niepełnosprawności. Po to właśnie
wykonali cały ten wysiłek i przeszli przez proces rekrutacji, który wymagał od nich odwagi
i przełamania wewnętrznych barier.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych pracowników z niepełnosprawnościami. Z jakości ich pracy. To zmotywowani, lojalni, zaangażowani ludzie. Świetnie radzą sobie ze swoimi
obowiązkami, chętnie się rozwijają i zdobywają
wiedzę. Ufamy, że sprawiła to właśnie atmosfera, którą stworzyliśmy.
Przy obecnej sytuacji na rynku pracy nie
stać nas na to, by pozostawić na marginesie życia zawodowego kilkaset tysięcy osób, które

bez większego problemu mogą ten rynek zasilić. To olbrzymi balast finansowy, społeczny
i moralny. Osoby te zasługują na normalne życie zawodowe, na godziwe zarobki na podstawie umowy o pracę, a nie na ciągłe spychanie
poza nurt życia zawodowego i znikome świadczenia socjalne ze strony państwa. Odpowiedzialność społeczna powinna skłaniać przedsiębiorców do większego zainteresowania się
tym tematem. Państwo natomiast powinno
stwarzać mechanizmy, które nie tylko zachęcą
do zatrudniania niepełnosprawnych, lecz także
będą motywować osoby z orzeczoną niepełnosprawnością do bardziej aktywnego poszukiwania pracy na rynku. Leży to w żywotnym interesie państwa, by osoby z niepełnosprawnościami były w stanie samodzielnie na
siebie zarabiać, żyć na godziwym poziomie, nie
być obciążeniem dla samych siebie.■

Artykuł powstał przy
współpracy z Invest
in Pomerania (IiP),
która wspiera
inwestorów w
województwie
pomorskim.
IiP została powołana
przez wojewódzkie
i lokalne władze
samorządowe oraz
kluczowe instytucje
otoczenia biznesu.
Jej działania są
koordynowane przez
Agencję Rozwoju
Pomorza.
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Książka dla każdego menedżera
Cena: 99 zł
Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób.
Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem
innych.
ࡄ Lektura tej książki pozwoli m.in.:
- spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego
- rozwinąć umiejętność prowadzenia coachingu dla innych osób, np. podwładnych
- poznać skuteczne sposoby rozpoznawania emocji i zarządzania nimi
- nauczyć się wyznaczać cele, których osiąganie daje prawdziwą satysfakcję.
ࡄ Czytelnik znajdzie tu liczne zadania do wykonania, studia i opisy przypadków oraz listy kontrolne
ࡄ Ponadto wywiady z coachami praktykami oraz kodeks etyczny dotyczący coachingu.

Zamów w księgarni internetowej Proﬁnfo.pl lub telefonicznie 22 535 80 72

Zamieszczone w książce kwestionariusze, formularze i inne materiały
są dostępne w wersji elektronicznej!
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