S∏owo do wydania polskiego
Zmiana podejÊcia do niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej, zw∏aszcza jej g∏´bszych stopni, ma
co najmniej dwa êród∏a. Pierwsze wywodzi si´ z uzyskiwanych, cz´sto wprost zdumiewajàcych,
efektów osiàganych przez osoby niepe∏nosprawne, gdy otrzymujà one szans´ zaistnienia na rynku
pracy i w spo∏ecznym Êrodowisku pracy. èród∏o drugie czerpie swà si∏´ z uznania, ˝e prawa cz∏owieka, w tym prawo do niedyskryminowania, czyli równego traktowania na rynku pracy, dotyczy
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w takim samym stopniu jak wszystkich innych ludzi.
Jednak nowe myÊlenie o ludziach z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jako o osobach, które mogà
byç bardziej samodzielne, niezale˝ne, równie˝ ekonomicznie, tak˝e w roli pracownika, które
mogà wnosiç swój wk∏ad w ˝ycie spo∏eczne i dobro ogó∏u, przyjmuje si´ bardzo powoli. Coraz
wyraêniej uÊwiadamiamy sobie, ˝e bez specjalnych struktur i programów, które na ró˝nych poziomach i etapach b´dà tworzyç niezb´dne warunki i wspieraç zatrudnianie konkretnych osób,
nie osiàgnie si´ sukcesu.
Aby pobudziç wyobraêni´ spo∏ecznà w tej dziedzinie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym postanowi∏o dostarczyç zainteresowanym Êrodowiskom przyk∏adów
dobrej praktyki, a doÊwiadczenia Wielkiej Brytanii Êwietnie si´ do tego nadajà. Prezentujemy
zatem Paƒstwu trzy poradniki - wszystkie dotyczà dzia∏aƒ zwiàzanych z zaistnieniem na rynku
pracy. Ale ka˝dy skierowany jest do innego aktora tej spo∏eczno-gospodarczej sceny.
Praca dla osób niepe∏nosprawnych. Poradnik dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Zawiera podstawowe informacje i sugestywne zach´ty, a najwa˝niejsze, ˝e napisany jest w j´zyku
∏atwym do czytania, czyli dost´pnym dla tego w∏aÊnie odbiorcy.
Praca dla osób niepe∏nosprawnych. Poradnik dla rodziców i opiekunów. Opisuje znaczenie
pracy dla jakoÊci ˝ycia osób niepe∏nosprawnych, mo˝liwoÊci skorzystania z ró˝nych s∏u˝b: informacji, pomocy, wsparcia w zakresie szkolenia, poszukiwania pracy oraz zatrudnienia, a zw∏aszcza dostarcza wiedzy o Êwiadczeniach, które przys∏ugujà osobie niepe∏nosprawnej i rodzinie,
gdy osoba ta nie pracuje, pracuje jako wolontariusz, czyli bez wynagrodzenia lub podejmuje prac´
w ró˝nych formach zatrudnienia p∏atnego.
Praca dla osób niepe∏nosprawnych. Poradnik dla pracodawców. Przedstawia pracownika,
który, co prawda, mo˝e mieç trudnoÊci natury intelektualnej, ale ma szanse staç si´ w pe∏ni po˝ytecznym dla firmy, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i w sferze spo∏ecznej. Mowa jest
o pewnych cechach wspólnych dla tej kategorii osób, o ich walorach w roli pracownika, o dost´pnych rodzajach i programach wsparcia nie tylko pracowników niepe∏nosprawnych, ale i pracodawców, w tym wsparcia finansowego. Zeszyt koƒczy si´ bardzo cennymi praktycznymi radami
dla pracodawców.
Dzi´ki tym poradnikom mo˝emy poznaç system angielski z trzech perspektyw i od praktycznej strony. Jest to nadzwyczaj interesujàce i po˝yteczne. Mo˝emy si´ równie˝ przekonaç, ˝e tylko
d∏ugofalowa polityka oparta na konkretnych, ÊciÊle celowanych programach oraz na partnerskiej
wspó∏pracy agend rzàdowych i organizacji pozarzàdowych, daje wymierne rezultaty. Wymierne,
to znaczy w liczbie zatrudnionych osób i liczbie sukcesów zawodowych, wi´kszej niezale˝noÊci
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ekonomicznej osób niepe∏nosprawnych, równie˝ od Êwiadczeƒ ze Êrodków publicznych, a tak˝e
wzroÊcie niezale˝noÊci ˝yciowej osób pracujàcych. WymiernoÊç dotyczy te˝ wytworzonych
dóbr oraz rozwoju firm, w których ludzie ci sà zatrudnieni.
Dzi´kujemy angielskiej organizacji MENCAP za wyra˝enie zgody na udost´pnienie ich materia∏ów
czytelnikowi polskiemu oraz Paƒstwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
za dofinansowanie.
W ka˝dym zeszycie w jego oryginalnej wersji znajdujà si´ szczegó∏owe informacje dotyczàce
instytucji, telefonów, adresów. PostanowiliÊmy ich nie usuwaç, choç dla polskiego czytelnika nie
b´dà przydatne. Chodzi nam o pokazanie ile takich mo˝liwoÊci jest w Anglii, a równie˝ - jak powinien wyglàdaç poradnik.
Mamy nadziej´, ˝e publikujàc ten kompleksowy materia∏ przyczyniamy si´ do bardziej organicznego, a mniej ideologiczno-merkantylnego podejÊcia do tworzenia systemu zatrudniania osób
niepe∏nosprawnych intelektualnie, zw∏aszcza g∏´bszych stopni, w Polsce.
Krystyna Mrugalska

2 Poradnik dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà

Spis treÊci
Przedmowa - Maria Eagle, Minister ds. Osób Niepe∏nosprawnych
Wst´p - Fred Heddell, Dyrektor Administracyjny Mencapu

7
8
9

Rozdzia∏ 1 - Pierwsze kroki
● Dlaczego dobrze jest pracowaç
● Ró˝ne rodzaje pracy

Rozdzia∏ 2 - Jak szukaç pomocy

15

16
19

● Pomoc z Mencapu
● Inne rodzaje pomocy

Rozdzia∏ 3 - Pieniàdze
● Minimalne wynagrodzenie
● Dodatek wyrównawczy
● Co dzieje si´ z twoim zasi∏kiem, kiedy zaczynasz pracowaç

Rozdzia∏ 4 - Twoje prawa
● Co si´ stanie, jeÊli powiesz pracodawcy o swojej niepe∏nosprawnoÊci
● Dyskryminacja

S∏owniczek
● Tu mo˝esz sprawdziç trudne s∏owa u˝yte w tym poradniku
● Spis inicjatyw i programów

Adresy i numery telefonów
● Biura Centrum Pracy Plus
● U˝yteczne adresy i numery telefonów

4
5

27
28
28
29
33
34
34
35
35
38
38
39
40

Poradnik dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà 3

Przedmowa

Praca daje nam mo˝liwoÊç zarabiania pieni´dzy, poznawania nowych ludzi oraz robienia czegoÊ po˝ytecznego i ciekawego.
Obecnie bardzo niewiele osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
pracuje. Rzàd chce to zmieniç. Uwa˝amy, ˝e osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà powinny mieç mo˝liwoÊç pracy. Wiemy równie˝,
˝e zatrudnianie osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jest
korzystne dla pracodawców.
Ten poradnik pomo˝e ci zdecydowaç, czy chcesz pracowaç. Znajdziesz w nim informacje na temat pomocy, jakà mo˝esz otrzymaç
oraz spraw, które trzeba przemyÊleç, zanim zdecydujesz si´ podjàç
prac´.
Ciesz´ si´, ˝e powsta∏ ten poradnik. Jestem pewna, ˝e zmieni on
˝ycie wielu osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.

Maria Eagle
Minister ds. Osób Niepe∏nosprawnych
Departament Pracy i Emerytur
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Wst´p

Ciesz´ si´, ˝e powsta∏ ten poradnik.
Opowie ci on, jak wyglàda szukanie pracy. WyjaÊni te˝, ˝e sà ludzie,
którzy mogà ci pomóc, kiedy po raz pierwszy b´dziesz szuka∏ pracy.
Opowie ci równie˝ o tym, jak zmieni si´ twój zasi∏ek, kiedy zaczniesz
pracowaç i o tym, co si´ stanie, jeÊli spróbujesz pracowaç, ale ci to nie
wyjdzie.
Mencap wie, ˝e wiele osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà chce
pracowaç, ale uwa˝ajà oni, ˝e trudno jest znaleêç prac´. Mam nadziej´,
˝e ten poradnik sprawi, ˝e b´dzie ci ∏atwiej.

Fred Heddell
Dyrektor administracyjny, Mencap
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ROZDZIA¸ 1: Pierwsze kroki

Dlaczego dobrze jest pracowaç
Wiele osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà ma prac´ - w
sklepach, fabrykach, restauracjach i biurach. Osoby te, za t´ prac´,
dostajà takà pensj´, jaki inni ludzie.
JeÊli jesteÊ osobà z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i chcesz pracowaç, te˝ mo˝esz znaleêç zatrudnienie.
Znalezienie pracy mo˝e byç dla ciebie korzystne z wielu powodów:
● b´dziesz zarabia∏ pieniàdze,
● zdob´dziesz nowe umiej´tnoÊci i staniesz si´ bardziej pewny
siebie,
● b´dziesz spotyka∏ si´ z ludêmi i zdob´dziesz nowych przyjació∏,
● wykorzystasz swój czas, ˝eby robiç coÊ po˝ytecznego i jednoczeÊnie ciekawego.
Cz´sto jest tak, ˝e aby podjàç prac´, trzeba zdobyç nowe umiej´tnoÊci.
Mo˝esz wi´c:
● zapisaç si´ na kurs, gdzie nauczysz si´ obs∏ugiwaç komputer,
● nauczyç si´ samodzielnie korzystaç ze Êrodków komunikacji
miejskiej, to jest z autobusów i tramwajów, albo metra,
● pracowaç przez jakiÊ czas jako wolontariusz (za takà prac´ nie
otrzymuje si´ pieni´dzy).
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Ró˝ne rodzaje pracy
Jest wiele ró˝nych rodzajów pracy, które mo˝esz wykonywaç. Mo˝esz pracowaç w sklepie lub biurze, albo na powietrzu jako ogrodnik.
Naprawd´ jest wiele mo˝liwoÊci do wyboru.
Niektóre prace sà ∏atwiejsze ni˝ inne. Czasem mo˝e byç te˝ tak, ˝e
trzeba b´dzie robiç coÊ, czego jeszcze nigdy wczeÊniej nie robi∏eÊ.
B´dziesz wi´c najpierw musia∏ przejÊç szkolenie - to znaczy ktoÊ nauczy
ci´ tego co b´dziesz robi∏ po kolei w pracy.
Wi´kszoÊç ludzi pracuje codziennie, od poniedzia∏ku do piàtku, a
sobot´ i niedziel´ ma wolnà. Nie dotyczy to wszystkich osób. Mo˝na
pracowaç na wiele ró˝nych sposobów - sà te˝ takie, dzi´ki którym ∏atwiej ci b´dzie przywyknàç do pracy. Czasami udaje si´ znaleêç takà
prac´, ˝e mo˝esz zatrzymaç ca∏y swój dotychczasowy zasi∏ek lub te˝
jego cz´Êç. Niektóre rodzaje zatrudnienia objaÊniamy na nast´pnych
stronach.

Wolontariat
Wolontariat to praca, za którà nie dostajesz pieni´dzy. Jako wolontariusz mo˝esz pracowaç w organizacjach pozarzàdowych (takich jak
np. Mencap czy Oxfam). Taka praca pomo˝e ci zdobyç potrzebne w
pracy umiej´tnoÊci. JeÊli zosta∏eÊ zatrudniony jako wolontariusz, zachowujesz ca∏y swój zasi∏ek, poniewa˝ za takà prac´ nie otrzymujesz
˝adnych pieni´dzy. Twój pracodawca powinien jednak zwróciç ci pieniàdze za twoje „wydatki“, czyli za dojazd do pracy i posi∏ki, które jesz
w miejscu pracy.
Wolontariat to dobry sposób na poszerzenie swoich zainteresowaƒ
i zawarcie nowych znajomoÊci. JeÊli w przysz∏oÊci chcia∏byÊ znaleêç
p∏atnà prac´, dobrze jest najpierw popracowaç jako wolontariusz.
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Historia Caroline - Praca w Tesco

W 1997 r. Caroline zg∏osi∏a si´ do Biura Edukacji i Zatrudnienia Mencapu i powiedzia∏a, ˝e chce
podjàç prac´. Mencap znalaz∏ dla niej prac´ wolontariusza w Oxfam. Caroline ci´˝ko pracowa∏a,
ale dzi´ki tej pracy sta∏a si´ o wiele bardziej pewna siebie.
W grudniu 2000 r. Mencap pomóg∏ Caroline znaleêç prac´ w Tesco niedaleko jej domu. By∏a to
praca na prób´ - na 3 miesiàce. Nast´pnie w lutym 2001 roku Tesco zatrudni∏o jà na sta∏e - mia∏a
pracowaç 16 godzin tygodniowo. Caroline otrzyma∏a równie˝ Kart´ Kredytowà dla Osób
Niepe∏nosprawnych.

„Mencap bardzo mi pomóg∏. Najpierw znalaz∏ mi prac´ na prób´
w Tesco, a póêniej porozmawia∏ z moim szefem i pomóg∏ zmieniç
t´ prac´ na p∏atnà. To cudowne, ˝e jestem teraz traktowana tak, jak
inni ludzie i ˝e mam swojà prac´.“
Caroline Snowdon, pracownik Biura Obs∏ugi Klienta, Tesco

„JesteÊmy zadowoleni, ˝e pomogliÊmy Caroline znaleêç zatrudnienie.
Caroline bardzo du˝o si´ nauczy∏a i pokaza∏a nam, ˝e podo∏a swoim
obowiàzkom.“
Rosemary Moore, kierownik dzia∏u kadr, Tesco
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Praca na prób´
Zanim zdecydujesz, czy dana praca ci odpowiada, mo˝esz pracowaç przez pewien czas, ˝eby to sprawdziç. To jest w∏aÊnie „praca na
prób´“. Za takà prac´ nie otrzymujesz pieni´dzy, ale zachowujesz w
ca∏oÊci swój zasi∏ek.
Praca na prób´ zwykle nie trwa d∏ugo. Zanim jà zaczniesz, musisz si´
umówiç, ile czasu b´dzie trwa∏a. Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci mo˝e porozmawiaç na ten temat z pracodawcà i pomóc ci
zdecydowaç. Je˝eli praca na prób´ przebiegnie pomyÊlnie, mo˝e zostaç zamieniona na prac´ p∏atnà.
* Na stronie 21 znajdziesz wi´cej informacji o doradcy zawodowym
ds. niepe∏nosprawnoÊci.

Praca na cz´Êç etatu
Praca na cz´Êç etatu, to taka praca, kiedy pracujesz mniej ni˝ 16
godzin tygodniowo. To znaczy, ˝e przychodzisz do pracy raz czy dwa
razy w tygodniu, albo na ró˝nà liczb´ godzin w ciàgu dnia. Na poczàtku na pewno ∏atwiej b´dzie ci pracowaç na cz´Êç etatu. Potem,
kiedy ju˝ si´ wciàgniesz, mo˝esz zwi´kszyç liczb´ godzin.

Praca na pe∏en etat
Pe∏en etat oznacza, ˝e pracujesz co najmniej 16 godzin tygodniowo.
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Historia Neila - Praca na prób´
Neil poprosi∏ Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu o znalezienie pracy w pobli˝u miasta, w
którym mieszka. Neil mieszka w Skegness, gdzie nie kursujà miejskie autobusy. W paêdzierniku
2001 r. Mencap znalaz∏ Neilowi prac´ w lokalnym supermarkecie Kwik Save.
Na poczàtku Neil potrzebowa∏ niewielkiego wsparcia w pracy, poniewa˝ pracowa∏ zbyt wolno.
Jednak po paru tygodniach by∏ ju˝ gotów podjàç prac´ w wymiarze 16 godzin tygodniowo. Jego
szef powiedzia∏, ˝e jak tylko b´dzie gotowy, mo˝e zwi´kszyç liczb´ godzin.

„Ciesz´ si´, ˝e pracuj´ w Kwik Save. Musz´ codziennie kasowaç
mojà kart´ zegarowà, kiedy przychodz´ do pracy i kiedy wychodz´
- tak jak ka˝dy inny pracownik. Jestem odpowiedzialny za swój
wyglàd - mój uniform musi byç czysty i wyprasowany.
Mam tu wielu nowych przyjació∏. Najfajniej by∏o dostaç pierwszy
czek z wyp∏atà.“
Neil McPhee, sprzedawca

„Tylko jedno s∏owo mo˝e podsumowaç prac´ Neila w Kwik Save:
wspaniale. Neil ma inicjatyw´, jest uprzejmy dla klientów i personelu,
jego zachowanie jest wzorowe. Neil jest ‘dobrym nabytkiem’
dla ca∏ego zespo∏u. Chcia∏bym mieç wi´cej takich pracowników,
jak on.“
John Roberts, kierownik magazynu, Kwik Save
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Praca na w∏asny rachunek
Niektórzy ludzie zak∏adajà w∏asnà firm´ i pracujà u siebie, zamiast
pracowaç dla kogoÊ. To si´ nazywa praca na w∏asny rachunek. Je˝eli
w twojej firmie wszystko dobrze si´ uk∏ada, mo˝esz zatrudniç inne
osoby, ˝eby dla ciebie pracowa∏y.

Praca dozwolona
Niektóre osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w ogóle nie
mogà pracowaç na pe∏nym etacie - jest to dla nich za trudne. Osoby
te cz´sto nie sà te˝ gotowe, by zrezygnowaç ze swojego zasi∏ku i pracowaç na cz´Êç etatu.
„Praca dozwolona“ umo˝liwia ci prac´ do 16 godzin tygodniowo
bez utraty twojego zasi∏ku. KiedyÊ taki system nazywano „pracà terapeutycznà“.
JeÊli pobierasz zasi∏ek, mo˝esz otrzymaç prac´ dozwolonà. Jest
tylko jeden warunek - nie mo˝esz zarabiaç wi´cej ni˝ 20 funtów tygodniowo. To oznacza, ˝e mo˝esz pracowaç tylko 4 lub 5 godzin
tygodniowo.
Co robiç, jeÊli chcesz pracowaç wi´cej ni˝ tylko 4 czy 5 godzin
tygodniowo, ale nie chcesz rezygnowaç ze swojego zasi∏ku? W takiej
sytuacji mo˝esz mieç prac´ dozwolonà do 16 godzin tygodniowo.
Oznacza to, ˝e b´dziesz zarabia∏ do 66 funtów na tydzieƒ. Pracujesz
w ten sposób przez 26 tygodni. Potem doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci zdecyduje, czy mo˝esz ju˝ zrezygnowaç z systemu
pracy dozwolonej i pracowaç na pe∏en etat. JeÊli stwierdzi, ˝e nie
jesteÊ jeszcze na to gotowy, mo˝esz mieç prac´ dozwolonà przez nast´pne 26 tygodni.
Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci mo˝e te˝ zdecydowaç,
˝e w pracy zawsze b´dziesz potrzebowa∏ wsparcia. JeÊli twój doradca
tak postanowi, mo˝esz mieç prac´ dozwolonà tak d∏ugo, jak tylko b´dziesz chcia∏ i dopóki b´dziesz otrzymywa∏ zasi∏ek. Taki system to
„dozwolona praca wspierana“. JeÊli b´dziesz mia∏ dozwolonà prac´
wspieranà, zawsze otrzymasz pomoc i wsparcie.
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ROZDZIA¸ 2: Jak szukaç
pomocy

Pomoc z Mencapu
W wielu miejscach w kraju Mencap ma swoje Biura Edukacji i Zatrudnienia. Je˝eli mieszkasz w pobli˝u takiego biura, mo˝esz zwróciç
si´ tam o pomoc w znalezieniu pracy. Aby dowiedzieç si´, czy w
twoim rejonie dzia∏a takie Biuro, ☎ 01709 830956.
JeÊli mieszkasz w Pó∏nocnej Irlandii,
☎ 02890 691351.
JeÊli mieszkasz w Walii,

☎ 01495 222899.

Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu ma 4 ró˝ne wydzia∏y.
Opisujemy je poni˝ej.

1. Wy˝sza Szko∏a Mencapu
Wy˝sza Szko∏a Mencapu sk∏ada si´ z 3 szkó∏. Wszyscy uczniowie
tych szkó∏ to osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w wieku od
16 do 25 lat.
Uczà si´ oni takich rzeczy, które pomagajà im ˝yç bardziej niezale˝nie, np. czytania, pisania oraz pos∏ugiwania si´ pieni´dzmi.

2. Mencap Active1
Mencap Active jest dla tych osób, które chcà zdobyç nowe umiej´tnoÊci, pomocne w znalezieniu pracy.
W ramach Mencap Active mo˝esz te˝ pracowaç jako wolontariusz.

1 WyjaÊnienie nazwy znajdziesz w Spisie inicjatyw i programów
na koƒcu poradnika
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3. Mencap Advance 2
Mencap Advance jest dla tych osób, które chcà przez jakiÊ czas
popracowaç, ˝eby zobaczyç jak to jest.
Mencap Advance pomo˝e ci:
● wype∏niç formularz zg∏oszeniowy,
● przygotowaç si´ do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy,
● zdobyç potrzebne do pracy umiej´tnoÊci,
● nauczyç si´, doje˝d˝aç do pracy Êrodkami komunikacji
miejskiej,
● znaleêç osob´, która pójdzie z tobà na rozmow´ kwalifikacyjnà
z pracodawcà.

4. Mencap Pathway 3
Mencap Pathway pomaga osobom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà znaleêç p∏atnà prac´. Kiedy Mencap Pathway znajdzie ci prac´,
pomaga ci równie˝ nauczyç si´ nowych obowiàzków i dba o to, ˝ebyÊ
by∏ zadowolony.
Kiedy zaczniesz pracowaç, Mencap Pathway pomo˝e ci te˝ za∏atwiç
sprawy zwiàzane z twoim zasi∏kiem.
Je˝eli uznasz, ˝e ci to pomo˝e, Mencap Pathway stale b´dzie w kontakcie z tobà i twoim pracodawcà, tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dziesz pracowa∏.

2 WyjaÊnienie nazwy znajdziesz w Spisie inicjatyw i programów
na koƒcu poradnika
3 WyjaÊnienie nazwy znajdziesz w Spisie inicjatyw i programów
na koƒcu poradnika
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Historia Clifforda - Dobrze jest pracowaç w Tate

Clifford rozpoczà∏ prac´ jako asystent w Biurze Obs∏ugi Klienta w supermarkecie Sainsbury.
Po czterech latach pracy nadal chcia∏ pracowaç na pe∏nym etacie, ale czu∏ te˝, ˝e chcia∏by robiç
coÊ innego, nowego. Pracownik Mencapu pomóg∏ Cliffordowi wype∏niç formularz zg∏oszeniowy
i towarzyszy∏ mu we wszystkich rozmowach w sprawie pracy.
W paêdzierniku 2001 r. Clifford rozpoczà∏ prac´ na pe∏nym etacie jako asystent w Galerii
Sztuki Wspó∏czesnej Tate. Clifford ma teraz pod opiekà kilka sal galerii - dba o bezpieczeƒstwo
wszystkich osób i eksponatów. Clifford monitoruje sale za pomocà specjalnych ekranów telewizyjnych oraz pilnuje, ˝eby nikt nie dotyka∏ eksponatów i nie robi∏ zdj´ç. Codziennie podczas
zamykania galerii i w wypadku alarmu Clifford pilnuje, ˝eby wszyscy bezpiecznie opuÊcili
galeri´.

„Podoba mi si´ ta praca, bo mam tutaj o wiele wi´kszà
odpowiedzialnoÊç. Pilnuj´ eksponatów, ˝eby nikt ich nie dotyka∏.
Kiedy ktoÊ nie mo˝e znaleêç jakiegoÊ eksponatu, pokazuj´ mu,
gdzie on jest.
Lubi´ spotykaç codziennie tak wielu ludzi.
Pewnego razu widzia∏em Billa Clintona, który przyszed∏
na wystaw´ Andy’ego Warhola. Ludzie, z którymi pracuj´ sà mili.
Chcia∏bym tu popracowaç przez jakiÊ czas.“
Clifford Tetteh, asystent w galerii, Tate Modern

„Clifford bardzo dobrze opiekuje si´ zwiedzajàcymi.
Ma poczucie humoru i dobre stosunki ze wszystkimi.
Clifford bardzo fachowo wykonuje swojà prac´.
Lubi mieç wszystko, co si´ dooko∏a dzieje, pod kontrolà,
aby byç pewnym, ˝e wszystkie dzie∏a sztuki sà bezpieczne.
A kiedy trzeba wszystkich wyprowadziç z budynku,
Clifford zawsze zachowuje spokój.“
Andy Shotton, asystent dyrektora galerii
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Inne rodzaje pomocy

Centrum Pracy i Centrum Pracy Plus
W Centrum Pracy znajdziesz informacje na temat mo˝liwoÊci zatrudnienia i dost´pnych szkoleƒ w twoim rejonie. Numer telefonu do
Centrum Pracy znajdziesz w ksià˝ce telefonicznej na ˝ó∏tych stronach.
Do biura Centrum Pracy mo˝esz pójÊç z osobà wspierajàcà.
W wielu rejonach kraju Centra Pracy nazywane sà „Jobcentre Plus
- „Centra Pracy Plus“. W biurze Centrum Pracy Plus mo˝esz dowiedzieç si´ wszystkiego na temat twojego zasi∏ku i mo˝liwoÊci zatrudnienia. Wkrótce wszystkie Centra Pracy zostanà zamienione na Centra
Pracy Plus. Na stronie 38 mo˝esz sprawdziç, czy w twoim rejonie
dzia∏a Centrum Pracy Plus.

Centrum Pracy
Recepcja
Osoba pracujàca w recepcji zada ci kilka pytaƒ, aby zorientowaç
si´, jaki rodzaj pracy by∏by dla ciebie najlepszy. Przygotuj si´ te˝ na
pytania dotyczàce twojego zasi∏ku.
W recepcji mogà ci´ te˝ zapytaç o twojà niepe∏nosprawnoÊç. PowinieneÊ wtedy powiedzieç, ˝e jest to niepe∏nosprawnoÊç intelektualna. Ta informacja pomo˝e pracownikom Centrum Pracy zapewniç
ci takie wsparcie, jakiego potrzebujesz.
Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci
W recepcji mo˝esz poprosiç o rozmow´ z doradcà zawodowym
ds. niepe∏nosprawnoÊci. Taki doradca pracuje z osobami niepe∏nosprawnymi, które szukajà pracy. Mo˝e ci pomóc w szukaniu pracy
oraz zaproponowaç odpowiednie szkolenia. Je˝eli znajdzie si´ taka
praca, która b´dzie ci odpowiada∏a, doradca zawodowy mo˝e zadzwoniç do pracodawcy i powiedzieç mu o tobie.
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Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci mo˝e te˝ opowiedzieç ci o formach pomocy dost´pnych dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà, które chcà pracowaç. Wi´cej informacji na temat takiej
pomocy znajdziesz na stronie 23.

Centrum Pracy Plus
W tym biurze musisz mieç wyznaczone spotkanie. Spotkasz si´
wtedy z doradcà personalnym, który pomo˝e ci znaleêç prac´. Na
spotkanie mo˝esz umówiç si´ telefonicznie. Lista numerów telefonów
biur znajduje si´ na koƒcu tego poradnika (patrz str. 38).
Kiedy b´dziesz dzwoni∏ do Centrum Pracy Plus, ˝eby umówiç si´
na spotkanie, powiedz o swojej niepe∏nosprawnoÊci. B´dziesz wtedy
pewien, ˝e na to spotkanie zostanie przeznaczona odpowiednia iloÊç
czasu
Je˝eli chcesz, na takie spotkanie mo˝esz pójÊç z osobà wspierajàcà.

Doradca finansowy
Zanim spotkasz si´ z doradcà personalnym, powinieneÊ zobaczyç
si´ z doradcà finansowym. Jest to osoba, która wie wszystko na temat
Êwiadczeƒ, które mo˝esz otrzymaç. Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà najcz´Êciej otrzymujà:
● rent´ socjalnà
● rent´ inwalidzkà
● „dodatek na ˝ycie“

Doradca finansowy pomo˝e ci ustaliç, co b´dzie dla ciebie korzystniejsze - pracowaç, czy otrzymywaç zasi∏ek. Jest równie˝ taka mo˝liwoÊç, ˝eby pracowaç na cz´Êç etatu i zatrzymaç niektóre ze Êwiadczeƒ. O tych wszystkich sprawach powinieneÊ porozmawiaç z doradcà
finansowym.
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Doradca personalny
Doradca personalny to osoba, z którà spotkasz si´ za ka˝dym
razem, kiedy b´dziesz umówiony w Centrum Pracy Plus. Za ka˝dym
razem b´dzie to ta sama osoba, wi´c dobrze jà poznasz.
Doradca personalny pomo˝e ci zdecydowaç, jaka praca b´dzie
dla ciebie odpowiednia. Odpowie te˝ na twoje pytania dotyczàce
zatrudnienia i szkoleƒ. Je˝eli na jakieÊ pytanie nie b´dzie w stanie
odpowiedzieç, pomo˝e ci znaleêç kogoÊ, kto to zrobi.
Doradca personalny opowie ci, czym zajmuje si´ doradca
zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci i umówi ci´ z nim na spotkanie.
Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci
Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci pomaga osobom niepe∏nosprawnym znaleêç prac´. Doradca zawodowy pomo˝e w szukaniu odpowiedniej dla ciebie pracy. Mo˝e te˝ zaproponowaç ci
odpowiednie szkolenia lub prac´ na prób´, zanim w ogóle zaczniesz
szukaç pracy.
Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci posiada informacje
na temat innych form pomocy dla osób niepe∏nosprawnych, które
chcà pracowaç. Na stronie 23 znajdziesz wi´cej informacji na ten
temat.
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Historia Neila - Osoba wspierajàca

Neil pracuje dla Stowarzyszenia Bede House jako osoba wspierajàca. Neil wspiera osoby z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i zach´ca je do prac ogrodniczych na terenach zielonych w
gminie. Neil pracuje 18 godzin tygodniowo, w tym kilka godzin w tygodniu sp´dza w biurze przy
komputerze, a czasem pomaga nauczycielom na zaj´ciach z obs∏ugi komputera.
Neil otrzymuje dodatkowà finansowà pomoc w ramach dwóch programów wspierania:
Access to Work i WORKSTEP. Pieniàdze sà przeznaczone na rozwój jego umiej´tnoÊci oraz na
sprz´t komputerowy.

„To, ˝e mam takà samà niepe∏nosprawnoÊç, jak wolontariusze,
których wspieram, pomaga mi lepiej rozumieç ich potrzeby.
Umiem rozpoznaç, gdzie mo˝e pojawiç si´ problem, i tak zrobiç,
˝eby nic z∏ego si´ nie sta∏o. Wa˝ne jest te˝ to, ˝e wolontariusze
wiedzà, ˝e nie ma si´ czego wstydziç, jeÊli coÊ zrobià êle, bo
przecie˝ ja mog´ si´ pomyliç tak samo, jak oni.“
Neil Burton, pracownik wspierajàcy, Stowarzyszenie Bede House

„To, ˝e pracuje z nami osoba wspierajàca z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà, pozwala nam zrozumieç, co to znaczy byç osobà
niepe∏nosprawnà intelektualnie. Neil bardzo dobrze wie, jakiej
pomocy potrzebujà wolontariusze. Jego wsparcie pomog∏o wielu
osobom znaleêç p∏atnà prac´ po zakoƒczeniu wolontariatu.“
Jean Petrie, koordynator wolontariuszy, Stowarzyszenie Bede House
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Pomoc ze strony rzàdu

Aby u∏atwiç znalezienie pracy osobom niepe∏nosprawnym, powsta∏y cztery programy opisane poni˝ej.

Zatrudnienie wspomagane (WORKSTEP)4
Program WORKSTEP zapewnia ci wsparcie w pracy - mo˝e to byç
np. osoba wspierajàca lub odpowiednie dla ciebie szkolenia. Jest to pomoc, dzi´ki której b´dziesz dobrze wykonywa∏ swojà prac´, i u∏atwienie dla osób, z którymi pracujesz.
˚eby otrzymaç pomoc z programu WORKSTEP, musisz pracowaç
wi´cej ni˝ 16 godzin tygodniowo. Od razu po przyjÊciu do nowej
pracy, ty i twój pracodawca, musicie zdecydowaç, jakiego rodzaju
pomoc b´dzie ci potrzebna i jak d∏ugo. Musicie razem u∏o˝yç plan,
który pomo˝e ci nauczyç si´ nowych obowiàzków i zdobyç potrzebne
do pracy umiej´tnoÊci. Po pewnym czasie b´dziesz móg∏ dalej pracowaç bez tej dodatkowej pomocy.
JeÊli nie polubisz swojej pracy, mo˝esz zrezygnowaç z programu
WORKSTEP i z powrotem otrzymywaç zasi∏ek, ale tylko wtedy, jeÊli
pracowa∏eÊ krócej ni˝ 1 rok. Aby dowiedzieç si´, jak w takiej sytuacji
odzyskaç zasi∏ek, spójrz na stron´ 32.

Wi´cej na temat programu WORKSTEP dowiesz si´ od doradcy
zawodowego ds. niepe∏nosprawnoÊci. Doradca zawodowy pomo˝e
ci zdecydowaç, czy mo˝esz wziàç udzia∏ w programie.

4 WyjaÊnienie nazwy znajdziesz w Spisie inicjatyw i programów
na koƒcu poradnika
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Historia Nicholasa - Dobrze mieç prac´
Nicholas po raz pierwszy zg∏osi∏ si´ do Biura Edukacji i Zatrudnienia Mencapu w 1999 r. Mia∏
k∏opoty ze znalezieniem pracy, poniewa˝ mieszka na wsi, gdzie w ogóle nie kursujà autobusy.
Mencap umówi∏ Nicholasa na rozmow´ w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym. Nicholas by∏
szcz´Êliwy, bo zosta∏ przyj´ty na 6-tygodniowy okres próbny. Jedynym problemem by∏ brak transportu, wi´c musia∏ on jeêdziç do pracy na rowerze - ka˝dego dnia przeje˝d˝a∏ 13 mil!
Mencap skontaktowa∏ si´ z lokalnym doradcà zawodowym ds. niepe∏nosprawnoÊci i zapyta∏,
czy Nicholas móg∏by otrzymaç jakàÊ pomoc finansowà. W wyniku tych rozmów okaza∏o si´, ˝e
Nicholas dostanie u˝ywany motorower, który zostanie op∏acony z programu Access to Work.
Po 6 miesiàcach pracy w tym gospodarstwie Nicholasowi zaproponowano przejÊcie na sta∏à
umow´ o prac´ na pe∏en etat.

„Zanim zaczà∏em tu pracowaç, nie mia∏em pracy przez 15 lat i by∏o
to ju˝ nie do zniesienia. Najpierw przez 6 tygodni pracowa∏em na
okresie próbnym. Nic jednak nie mog∏em straciç, bo przez ca∏y ten
czas otrzymywa∏em swój zasi∏ek. Dopiero potem tak naprawd´
otrzyma∏em t´ prac´. By∏em taki szcz´Êliwy, kiedy dowiedzia∏em si´,
˝e ju˝ tu zostan´. W pracy najfajniejsze jest to, ˝e masz w∏asne
pieniàdze i codziennie coÊ do roboty.“
Nicholas Block, pomocnik

„Nicholas jest bardzo dobrym pracownikiem. Zawsze przyje˝d˝a
na czas i mo˝emy na nim ca∏kowicie polegaç. Na poczàtku by∏
troch´ ma∏omówny, ale od kiedy dosta∏ motorower jest szcz´Êliwy
i Êwietnie si´ spisuje. Jestem te˝ Êwiadomy, ˝e jeÊli b´d´ potrzebowa∏
jakiejkolwiek rady, mog´ zadzwoniç do Mencapu.“
Chris Hills, w∏aÊciciel gospodarstwa
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Program Job Introduction 5
Ten program polega na tym, ˝e pracodawca otrzymuje dotacje,
które sà przeznaczone na twojà pensj´, kiedy zaczynasz prac´. Jest to
dotacja, poniewa˝ pracodawca nie musi zwracaç tych pieni´dzy. Aby
skorzystaç z programu Job Introduction, twój pracodawca musi z∏o˝yç
podanie o przyznanie dotacji zanim zaczniesz pracowaç.
Twój pracodawca mo˝e z∏o˝yç podanie o dotacj´ z programu Job
Introduction, kiedy nie jest pewien, czy podo∏asz swoim obowiàzkom.
Dzi´ki dotacji b´dzie móg∏ zatrudniç ci´ na pewien czas, a ty
b´dziesz wtedy mia∏ szans´ nauczyç si´ nowych zaj´ç. Zwykle tych
pieni´dzy jest dosyç, by zapewniç ci pensj´ przez 6 tygodni.
Pracodawca otrzymuje t´ dotacj´ niezale˝nie od tego, czy pracujesz na cz´Êç etatu, czy na ca∏y.

Program New Deal dla osób niepe∏nosprawnych 6
Dzi´ki programowi New Deal mo˝esz spróbowaç swoich si∏ w nowej
pracy bez utraty zasi∏ku. Jest to „praca na prób´“. KtoÊ pomo˝e ci
znaleêç odpowiednià dla ciebie prac´. Taka osoba nazywa si´ „poÊrednik pracy“. PoÊrednik pracy rozmawia o tobie z ró˝nymi pracodawcami i upewnia si´, ˝e rozumiejà oni twojà potrzeb´ dodatkowego
wsparcia w pracy.

Program Access to Work 7
Osoby niepe∏nosprawne majà cz´sto du˝e problemy ze znalezieniem pracy. Ponadto podj´cie pracy przez osob´ niepe∏nosprawnà
wià˝e si´ z wi´kszymi kosztami, ni˝ dzieje si´ to w przypadku innych
ludzi. Na przyk∏ad, jeÊli mieszkasz w okolicy, gdzie nie kursujà miejskie autobusy, b´dziesz zmuszony doje˝d˝aç do pracy taksówkà. Jest
to bardzo kosztowne. Mo˝e byç te˝ tak, ˝e b´dziesz potrzebowa∏ pomocy osoby wspierajàcej, ˝eby nauczyç si´ swojej pracy. Tak wi´c
twój pracodawca mo˝e si´ obawiaç, ˝e nie b´dzie mia∏ doÊç
pieni´dzy, by zap∏aciç za wszelkà pomoc, której potrzebujesz.
Pieniàdze na takà pomoc mo˝na otrzymaç z programu „Access to
Work“. Jest to dotacja, poniewa˝ nie musisz tych pieni´dzy zwracaç.

5, 6, 7 WyjaÊnienie nazwy znajdziesz w Spisie inicjatyw i programów
na koƒcu poradnika
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ROZDZIA¸ 3: Pieniàdze

Pieniàdze

Minimalne wynagrodzenie
Zgodnie z prawem twoja pensja nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ minimalne
krajowe wynagrodzenie. Obecnie wynosi ono 4.10 funtów za godzin´.
W paêdzierniku 2002 r. zwi´kszy si´ do 4.20 funtów za godzin´. Nie
powinieneÊ te˝ dostawaç mniej pieni´dzy, ni˝ inni pracownicy, tylko
dlatego, ˝e jesteÊ osobà niepe∏nosprawnà.
4 funty za godzin´

Informacyjna linia telefoniczna o minimalnym krajowym wynagrodzeniu - ☎ 0845 600 0678

Dodatek wyrównawczy
Je˝eli nie zarabiasz du˝o, powinieneÊ otrzymywaç „dodatek wyrównawczy“. Sà to pieniàdze od Paƒstwa, które dodaje si´ do twojej
pensji. Je˝eli z powodu podj´cia pracy nie otrzymujesz ju˝ zasi∏ku lub
twój zasi∏ek jest teraz mniejszy, to te pieniàdze na pewno b´dà dla
ciebie wa˝ne.
Jednak aby otrzymywaç „dodatek wyrównawczy“, musisz pracowaç
wi´cej ni˝ 16 godzin tygodniowo.
W uzyskaniu tego dodatku pomo˝e ci doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci.
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Co dzieje si´ z twoim zasi∏kiem, kiedy zaczynasz pracowaç
Niektórzy obawiajà si´, ˝e jeÊli zacznà pracowaç, stracà swój
zasi∏ek. Sà jednak sposoby na to, by móc pracowaç i dalej otrzymywaç
zasi∏ek.
Na nast´pnych stronach znajdziesz informacje o tym, co dzieje si´
z twoim zasi∏kiem, kiedy podejmujesz prac´. JeÊli coÊ b´dzie dla ciebie
niezrozumia∏e, mo˝esz zwróciç si´ do doradcy zawodowego ds. niepe∏nosprawnoÊci, który pomo˝e ci to zrozumieç.
O pomoc mo˝esz te˝ poprosiç w Biurze Edukacji i Zatrudnienia
Mencapu.
Domy pomocy spo∏ecznej
Je˝eli mieszkasz w domu pomocy spo∏ecznej to za twój pobyt tam
p∏acà lokalne w∏adze. Pieniàdze sà przeznaczane m.in. na pensje dla
ludzi, którzy si´ tobà opiekujà oraz na op∏aty za dom, w którym
mieszkasz. Wszystko to kosztuje du˝o pieni´dzy. JeÊli wi´c zaczniesz
pracowaç, w∏adze lokalne poproszà ci´, abyÊ odda∏ im cz´Êç
pieni´dzy, które zarobisz. Zostanà one przeznaczone na pokrycie
kosztów zwiàzanych z twoim pobytem w domu pomocy spo∏ecznej.
JeÊli chcesz zaczàç pracowaç, musisz wszystko dobrze przemyÊleç,
˝ebyÊ nie straci∏ swoich pieni´dzy.
W∏adze lokalne pozwalajà, ˝ebyÊ zarabia∏ 20 funtów tygodniowo.
JeÊli b´dziesz zarabia∏ wi´cej ni˝ 20 funtów tygodniowo, wysokoÊç
twojego zasi∏ku zmniejszy si´. Ka˝dy 1 funt zarobiony powy˝ej tych
20 funtów oznacza, ˝e ze swojego zasi∏ku tracisz równie˝ 1 funta.
Inaczej mówiàc, je˝eli zarabiasz 25 funtów tygodniowo, ze swojego
zasi∏ku stracisz 5 funtów.
Mo˝esz natomiast pracowaç jako wolontariusz i wtedy nic nie
stracisz ze swojego zasi∏ku. PowinieneÊ zawsze powiedzieç swojemu
doradcy zawodowemu ds. niepe∏nosprawnoÊci, jeÊli pracujesz jako
wolontariusz.
Pami´taj, ˝e we wszystkich sprawach zwiàzanych z pracà, doradca
zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci pomo˝e ci zdecydowaç, co masz
zrobiç.
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Historia Simona - Byç cz´Êcià spo∏eczeƒstwa

Simon wzià∏ udzia∏ w kursie ogrodniczym zorganizowanym przez jego oÊrodek dziennego
pobytu i nauczy∏ si´ pracy ogrodnika. Po niespe∏na rocznym szkoleniu, zg∏osi∏ si´ do Biura
Edukacji i Zatrudnienia Mencapu z proÊbà o znalezienie p∏atnej pracy na kilka godzin w tygodniu.
W styczniu 2002 r. Mencap znalaz∏ Simonowi prac´ ogrodnika w pobliskim domu dla
starszych osób. By∏a to praca na prób´ - na 2 tygodnie. Praca ta tak mu si´ spodoba∏a, ˝e zdecydowa∏ si´ zostaç na sta∏e. Teraz pracuje 2 dni w tygodniu i otrzymuje pensj´.

„Bardzo lubi´ mojà prac´. To praca spowodowa∏a, ˝e jestem
bardziej pewny siebie. Lubi´ spotykaç si´ z ludêmi, którzy te˝ tam
pracujà. Ciesz´ si´, bo jestem teraz cz´Êcià spo∏eczeƒstwa.“
Simon Yates, ogrodnik, Quenby Residential Home

„JesteÊmy bardzo zadowoleni z Simona. Jest wartoÊciowym
pracownikiem - otwartym, pracowitym i zawsze uÊmiechni´tym.“
Linda Haywood, kierownik, Quenby Residential Home
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Renta socjalna
Renta socjalna jest Êwiadczeniem o wysokoÊci uzale˝nionej od dochodu. Oznacza to, ˝e je˝eli zaczynasz wi´cej zarabiaç, otrzymujesz
mniejszà rent´ socjalnà. Jest to zatem wa˝ne Êwiadczenie dla osób
niepe∏nosprawnych. Dzi´ki niemu majà one prawo do wielu bezp∏atnych us∏ug, np. do darmowych recept.
Je˝eli zarabiasz do 20 funtów tygodniowo, nic nie tracisz ze swojej
renty socjalnej. Tyle zarabiasz pracujàc 4 godziny tygodniowo (przy
minimalnym krajowym wynagrodzeniu). Ka˝dy 1 funt zarobiony
powy˝ej tych 20 funtów oznacza, ˝e tracisz 1 funta ze swojej renty
socjalnej. JeÊli wi´c zarabiasz 25 funtów tygodniowo, tracisz 5 funtów
ze swojej renty socjalnej.
Renta inwalidzka
Renta inwalidzka przyznawana jest osobom niezdolnym do pracy
z powodu choroby lub niepe∏nosprawnoÊci. Je˝eli zaczniesz pracowaç,
stracisz prawo do pobierania renty inwalidzkiej.
Je˝eli jesteÊ na rencie inwalidzkiej lub otrzymujesz dodatek dla
osób z g∏´bszà niepe∏nosprawnoÊcià, mo˝esz mieç prac´ dozwolonà
lub wspieranà prac´ dozwolonà (patrz str. 13).
„Dodatek na ˝ycie“ dla osób niepe∏nosprawnych
Osoby niepe∏nosprawne cz´sto majà dodatkowe wydatki spowodowane swojà niepe∏nosprawnoÊcià. Mo˝e na przyk∏ad musisz
op∏acaç kogoÊ, kto pomaga ci w domu lub jesteÊ zmuszony jeêdziç
taksówkami.
„Dodatek na ˝ycie“ przeznaczony jest w∏aÊnie na pokrycie takich
wydatków. Pomo˝e ci te˝ uporaç si´ z dodatkowymi kosztami
zwiàzanymi z podj´ciem pracy. Tego dodatku nie tracisz, jeÊli zaczynasz pracowaç.
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Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy to pieniàdze, z których op∏acany jest czynsz
za twoje mieszkanie. Dodatek ten jest równie˝ uzale˝niony od twoich
dochodów. Oznacza to, ˝e jeÊli pracujesz i zarabiasz, b´dziesz
otrzymywa∏ mniejszy dodatek mieszkaniowy.
Je˝eli zarabiasz do 20 funtów tygodniowo, wysokoÊç twojej renty
socjalnej i dodatku mieszkaniowego nie ulega zmianie. Równie˝,
je˝eli masz niskà pensj´ -dalej przys∏uguje ci pewna cz´Êç zasi∏ku
mieszkaniowego.

Co dzieje si´ z twoimi Êwiadczeniami,
jeÊli nie utrzymasz si´ w pracy
Czasem mo˝e byç tak, ˝e nie uda ci si´ utrzymaç w pracy. Zanim
wi´c zaczniesz pracowaç, musisz upewniç si´ czy, jeÊli ci si´ nie uda,
b´dziesz z powrotem otrzymywa∏ swoje Êwiadczenia.

krócej ni˝ rok

Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci wyt∏umaczy ci zasady
przywrócenia ci Êwiadczeƒ i upewni si´ czy jesteÊ na „zasi∏ku“. Je˝eli
tak, oznacza to, ˝e jeÊli zrezygnujesz z pracy, znów b´dziesz
otrzymywa∏ Êwiadczenia.
Je˝eli zrezygnujesz z pracy, a nie minie jeszcze 1 rok od momentu
jej rozpocz´cia, to automatycznie znów zaczynasz otrzymywaç rent´
inwalidzkà lub pozosta∏e Êwiadczenia. Ta zasada obowiàzuje niezale˝nie od tego, czy pracujesz na cz´Êç etatu, czy na ca∏ym. JeÊli jednak
by∏eÊ zatrudniony d∏u˝ej ni˝ rok i zrezygnujesz z pracy, b´dziesz
musia∏ ubiegaç si´ o ponowne przyznanie renty i innych Êwiadczeƒ.

rok lub d∏u˝ej ni˝ rok

Je˝eli przez ca∏y czas zatrudnienia otrzymywa∏eÊ dodatek wyrównawczy, to jeÊli zrezygnujesz z pracy nawet po 2 latach od momentu
jej rozpocz´cia, bez problemów znów b´dziesz otrzymywa∏ rent´
inwalidzkà i inne Êwiadczenia. Je˝eli jednak pracowa∏eÊ d∏u˝ej ni˝ 2
lata, b´dziesz musia∏ ubiegaç si´ o ponowne przyznanie Êwiadczeƒ.
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ROZDZIA¸ 4: Twoje prawa

Twoje prawa

Co si´ stanie, jeÊli powiem
pracodawcy o swojej niepe∏nosprawnoÊci?
Nie musisz mówiç pracodawcy o swojej niepe∏nosprawnoÊci. JeÊli
jednak to zrobisz, b´dà wi´ksze szanse na to, ˝e otrzymasz pomoc z
jego strony podczas rozmowy w sprawie pracy. Pracodawca b´dzie
móg∏ na przyk∏ad zapewniç ci obecnoÊç osoby wspierajàcej i daç
wi´cej czasu przy odpowiedzi na pytania. Je˝eli powiesz pracodawcy
o swoich potrzebach, b´dzie on móg∏ tak przystosowaç miejsce pracy
do twoich potrzeb, abyÊ mia∏ równe z innymi szanse na otrzymanie
tej pracy.
Zgodnie z prawem pracodawca musi odpowiednio dostosowaç
miejsce pracy, aby u∏atwiç ci wykonywanie twoich obowiàzków.
Mo˝esz te˝ potrzebowaç na codzieƒ ró˝nych informacji, które
powinny byç tak napisane, abyÊ móg∏ je zrozumieç. Pracodawca
powinien te˝ przewidzieç dla ciebie wi´cej czasu na zebraniach.
Je˝eli pracodawca nie uwzgl´dni twoich potrzeb, to jest to
dyskryminacja.

Co mog´ zrobiç w przypadku dyskryminacji?
Istnieje prawo, które broni ci´ przed dyskryminacjà. Jest to Ustawa
o Niedyskryminowaniu Osób Niepe∏nosprawnych. Wi´kszoÊç pracodawców zna to prawo i nie ∏amie go.
Je˝eli uwa˝asz, ˝e pracodawca nie jest wobec ciebie w porzàdku
i ˝e mo˝e to byç dyskryminacja, powinieneÊ porozmawiaç z twoim
doradcà zawodowym ds. niepe∏nosprawnoÊci lub kimÊ z Mencapu.
Komisja Praw Osób Niepe∏nosprawnych jest odpowiedzialna za
to, by osoby niepe∏nosprawne nie by∏y dyskryminowane. Mo˝esz
zadzwoniç w tej sprawie pod numer: ☎ 0845 762 2633.
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S∏owniczek - Lista trudnych s∏ów
z objaÊnieniami
Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu
Jest to dzia∏ Mencapu, który pomaga ci przygotowaç si´ do pracy,
a potem szuka odpowiedniego dla ciebie zatrudnienia.

Dodatek wyrównawczy
JeÊli nie zarabiasz du˝o, mo˝esz otrzymaç dodatek do pensji. Sà to
pieniàdze od Paƒstwa, dzi´ki którym dostajesz wi´cej pieni´dzy, ni˝
wtedy, gdy nie pracujesz i jesteÊ tylko na zasi∏ku.

Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci
Doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci pracuje w Centrum
Pracy i Centrum Pracy Plus. Jego zadaniem jest pomóc osobie niepe∏nosprawnej w znalezieniu pracy. Doradca powie ci wszystko na temat
pomocy i wsparcia, jakie mo˝esz otrzymaç ze wzgl´du na swojà niepe∏nosprawnoÊç. Doradca zawodowy pomo˝e ci, jeÊli b´dziesz mia∏
jakiekolwiek problemy w nowej pracy.

Dyskryminacja
Dyskryminacja jest wtedy, kiedy ludzie nie sà wobec ciebie w
porzàdku tylko dlatego, ˝e jesteÊ osobà niepe∏nosprawnà. Ka˝da
dyskryminacja jest z∏a.

OdpowiedzialnoÊç
JeÊli jesteÊ za coÊ odpowiedzialny to znaczy, ˝e masz do wykonania jakieÊ zadanie. Na przyk∏ad: jeÊli pracujesz w kawiarni i twoim
zadaniem jest dbanie o to, ˝eby wszystkie talerze by∏y umyte - jesteÊ
odpowiedzialny za umycie talerzy.

Pensja lub wynagrodzenie
Pieniàdze, które otrzymujesz za prac´.
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Recepcjonistka
Jest to osoba, która siedzi za ladà w biurze lub przychodni lekarskiej. Recepcjonistka wita ci´ i pyta, kim jesteÊ oraz w jakiej sprawie
przychodzisz. Potem mówi ci dokàd masz dalej pójÊç.

Recepta
Kiedy jesteÊ chory, twój lekarz daje ci recepty. Recepta to ma∏a
kartka papieru, na której lekarz pisze nazwy leków. Z receptà idziesz
do apteki i tam dajà ci lekarstwa, które sprawià, ˝e poczujesz si´ lepiej.
Je˝eli nie otrzymujesz renty socjalnej, za recept´ musisz zap∏aciç 6.20
funtów.

Rozmowa kwalifikacyjna (interview)
Jest to spotkanie, na którym inna osoba lub grupa osób zadajà ci
pytania, ˝eby ci´ poznaç. Ludzie zg∏aszajà si´ na takà rozmow´,
kiedy chcà otrzymaç prac´.

Rzàd
Rzàd decyduje o tym, jak dzia∏a paƒstwo.

Sta∏a praca
Po okresie próbnym, kiedy patrzysz, czy dana praca ci odpowiada,
mo˝esz otrzymaç sta∏à prac´. Oznacza to, ˝e mo˝esz pracowaç a˝ do
momentu, kiedy sam zdecydujesz, ˝e chcesz odejÊç z pracy.

Âwiadczenia
Paƒstwo daje pieniàdze pewnej grupie ludzi, którym ci´˝ko jest
zarobiç potrzebnà iloÊç pieni´dzy. Takie pieniàdze od paƒstwa nazywamy Êwiadczeniem. Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
mogà otrzymywaç wsparcie finansowe, dodatek „na ˝ycie“, i rent´
inwalidzkà.

Trener pracy
Jest to osoba, która pomaga ci nauczyç si´ wszystkich czynnoÊci,
które b´dziesz wykonywa∏ w nowej pracy. Trener pracy jest z tobà tak
d∏ugo, a˝ uznasz, ˝e mo˝esz samodzielnie wykonywaç swojà prac´.
Mo˝e to byç osoba z Biura Edukacji i Zatrudnienia Mencapu
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Umawiaç si´
Wyznaczaç czas i miejsce spotkania.

Uzale˝nienie od dochodu
WysokoÊç niektórych Êwiadczeƒ musi si´ zmieniç, kiedy sam
zaczynasz zarabiaç pieniàdze. Takà zmian´ Êwiadczeƒ nazywamy
„uzale˝nieniem od dochodów“. Oznacza to, ˝e im wi´cej zarabiasz,
tym twoje Êwiadczenie jest mniejsze.

W∏adze lokalne (Gmina)
Ludzie, którzy pracujà we w∏adzach lokalnych podejmujà decyzje
dotyczàce podzia∏u pieni´dzy w twoim rejonie zamieszkania.

Wolontariat
Jest to praca, za którà nie dostajesz pieni´dzy.

Wydatki
Je˝eli pracujesz jako wolontariusz, pracodawca powinien daç ci
pieniàdze na obiad i dojazd do pracy. ˚eby dostaç zwrot pieni´dzy
od pracodawcy, powinieneÊ zachowaç rachunki. Pieniàdze, które
dostajesz na wydatki, nie wp∏ywajà na twoje Êwiadczenia.

Zatrudnienie
Mieç prac´ czy pracowaç to znaczy byç zatrudnionym.
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Spis inicjatyw i programów - opracowany przez t∏umacza
Access to Work:

„access“ - dost´p, dojÊcie; „work“ - praca. Nazw´ programu t∏umaczymy wi´c jako „Dost´p
do pracy“, co oznacza, ˝e celem tego programu jest u∏atwienie dost´pu do pracy osobom
niepe∏nosprawnym.
Job Introduction: „job“ - praca; „introduction“ - wprowadzenie, przedstawienie kogoÊ, polecenie kogoÊ.
Nazwa oznacza wi´c, ˝e program ten ma u∏atwiç wprowadzenie osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà na rynek pracy.
Mencap Active: „active“ - oznacza „czynny, o˝ywiony, obrotny“. Zatem nazwa „Mencap Active“ wyra˝a
ide´ programu, którà jest uaktywnienie osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà poprzez
poszerzanie i doskonalenie ich umiej´tnoÊci.
Mencap Advance: „advance“ - oznacza m.in. podwy˝szaç, posunàç si´ naprzód, zrobiç post´py, rozwinàç
si´. Zatem nazwa „Mencap Advance“ niesie w sobie informacj´, ˝e celem programu jest
dalsze rozwijanie umiej´tnoÊci i podwy˝szanie kwalifikacji osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà.
Mencap Pathway: „pathway“ - Êcie˝ka, droga. Program „Mencap Pathway“ stanowi swoistà „drog´ do
pracy“, poniewa˝ dzi´ki jego pomocy i wsparciu osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
mogà znaleêç p∏atnà prac´.
New Deal:
„new“ - nowy; „deal“ - post´powaç z kimÊ, traktowaç kogoÊ. Zatem nazw´ „New Deal“
mo˝emy przet∏umaczyç jako „nowe traktowanie“ lub „nowy ∏ad“ - oznacza to, ˝e program
ten w nowy (tzn. w odmienny ni˝ do tej pory) sposób traktuje osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà i ich potrzeby.
WORKSTEP: „work“ - praca, pracowaç; „step“ - kroczyç, stàpaç. Nazwa ta niesie w sobie ide´ specjalnego post´powania, przedsi´wzi´cia odpowiednich kroków w przypadku podj´cia
pracy przez osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.

Numery telefonów Centrów Pracy Plus
MiejscowoÊç/Miasto
Aberdeen
Birmingham - South West
Blackburn
Brent
Bridgend
Penybont ar Ogwr
Calderdale i Kirklees
Derby
East Devon
Essex
Gateshead
Inverclyde
Livingston
Manchester Openshaw
Shropshire
Streatham
Wallesey
Winchester

Telefon

Telefon tekstowy

0845 6014435
0845 6021748
0845 6049037
0845 6018871
0845 6013614
0845 6058135
0845 6047231
0845 6032953
0845 6021036
0845 6021614
0845 6073261
0845 6016619
0845 6023781
0845 6093013
0845 6023805
0845 6073051
0845 6016213
0845 6026710

0845 6072026
0845 6014841
0845 6085012
0845 6052612
0845 6072302
0845 6042357
0845 6081620
0845 6037012
0845 6093081
0845 6039710
0845 6059541
0845 6016045
0845 6025015
0845 6038214
0845 6074081
0845 6052081
0845 6034014

Zajrzyj na stron´ www.jobcentreplus.gov.uk w przypadku dezaktualizacji danego numeru.
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U˝yteczne adresy i numery telefonów
Mencap
Mencap National Centre
123 Golden Lane
London EC1Y 0RT
Tel.: 020 7454 0454
Fax: 020 7608 3254
Helpline: 0808 808 1111
Website: www.mencap.org.uk
(pod tym adresem znajdziesz orygina∏ tego dokumentu)

Mencap Northern Ireland
Segal House
4 Annadale Avenue
Belfast BT7 3JH
Tel.: 028 9069 1351
Fax: 028 9064 0121
Email: mencap-ni@dnet.co.uk
Mencap Cymru
31 Lambourne Crescent
Cardiff Business Park
Llanishen
Cardiff CF4 5GG
Tel.: 02920 747 588
Fax: 02920 747 550
Helpline: 0808 8000 300
Email: wales@mencap.org.uk
Mencap Education and Employment
Service
6 Nightingale Court
Nightingale Close
Rotherham S60 2AB
Tel.: 01709 830 956
Fax: 01709 836 233
Email: eebu@mencap.org.uk
Mencap Education and Employment
Service (Wales)
5A Gravel Lane
New Market Square
Blackwood
Gwent NP12 5AG
Tel.: 01495 222899
Fax: 01495 222852

Organizacje Osób
z Niepe∏nosprawnoÊcià Intelektualnà
British Institute of Learning Disabilities
Information an Resource Centre
Wolverhampton Road
Kidderminster
Worcs DY10 3PP
Tel.: 01562 723 010
Down’s Syndrome Association
155 Mitcham Road
London SW17 9PG
Tel.: 020 8682 4001
People First (Self advocacy)
3rd Floor
299 Kentish Town Road
London NW5 2TJ
Tel.: 020 7485 6660
Fax: 020 7485 6664
Values into Action
Oxford House
Derbyshire Street
London E2 6HG
Tel.: 020 7729 5436
Fax: 020 7729 7797

Organizacje zatrudnienia wspieranego
Outset Ltd.
Telemax House
15 New Bedford Road
Luton
Bedfordshire LU1 1S.A.
Tel.: 0870 2000 001
0845 6000 678
Rathbone Training
4th Floor
Churchgate House
56 Oxford Street
Manchester M1 6EU
Tel.: 0161 236 5358
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Remploy Ltd
Stonecourt
Siskin Drive
Coventry CV3 4FJ
Tel.: 0845 845 2211
www.remploy.co.uk
Shaw Trust
Shaw House
Epsom Square
White Horse Business Park
Trowbridge
Wilts BA14 0XJ
Tel.: 01225 716 350
www.shaw-trust.org.uk
Disability Action
(tylko w Pó∏nocnej Irlandii)
Portside Business Park
189 Airport Road West
Belfast BT3 9ED
Tel.: 028 9029 7880
Fax: 028 9029 7881
Ulster Supported Employment Limited
(tylko w Pó∏nocnej Irlandii)
182-188 Cambrai Street
Belfast BT13 3JH
Tel.: 028 9035 6600
Fax: 028 9035 6611
Organizacje prawnicze
Disability Rights Commission
(przyjmuje zg∏oszenia w sprawie ∏amania
Ustawy o Niedyskryminowaniu Osób
Niepe∏nosprawnych)
Freepost MID 02164
Stratford-upon-Avon CV37 9BR
Helpline: 0845 762 2633
Tel. tekstowy: 0845 762 2611
Email: ddahelp@stra.sitel.co.uk
The Equality Commission for Northern
Ireland
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast BT2 7DP
Tel.: 028 9050 0600
Email: Information@equalityni.org

40 Poradnik dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà

Us∏ugi doradcze i numery infolinii
DIAL UK (Disability Information Advice
Line)
St Catherines Hospital
Tickhill Road
Doncaster DN4 8Qn
Tel.: 01302 310123
NACAB (National Association of Citizens
Advice Bureaux)
Middleton House
115-123 Pentonville Road
London N1 9LZ
Tel.: 020 7833 2181
New Deal for Disabled People
0800 137 177
National Minimum Wage
0845 600 0678
Disability Right Commission
0845 762 2632

Rady ds. Nauczania i Rozwijania
SprawnoÊci
Cheylesmore House
Quinton Road
Coventry CV1 2WT
Tel.: 0845 019 4170
www.lsc.gov.uk
101 Lockhurst Lane
Coventry CV6 5SF
Tel.: 024 7670 3241

Punkty kontaktowe
Tel.: 0114 259 1104
www.connexions.gov.uk

