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
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Przedmowa
Praca jest takim aspektem ˝ycia cz∏owieka, który daje jednostce mo˝liwoÊç wnoszenia swojego
wk∏adu do spo∏eczeƒstwa i czynnego uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznoÊci. Jednak osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà sà pod tym wzgl´dem nadal marginalizowane i wy∏àczane ze spo∏eczeƒstwa, a ich problemy ze znalezieniem pracy i utrzymaniem si´ w niej sà niebagatelnym
czynnikiem powodujàcym t´ trudnà do zaakceptowania sytuacj´. Obecny rzàd zobowiàza∏ si´ do
usuni´cia barier zwiàzanych z zatrudnianiem osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, aby mog∏y
one, tak jak inni ludzie, cieszyç si´ aktywnym ˝yciem obywatelskim i w pe∏ni realizowaç swoje
mo˝liwoÊci.
Bia∏a Ksi´ga Doceniç wartoÊç cz∏owieka: Nowe spojrzenie na niepe∏nosprawnoÊç intelektualnà
w XXI w., zawiera zobowiàzanie do poprawy ˝yciowych szans osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w Anglii. Taki sam dokument zosta∏ wydany w Walii i Pó∏nocnej Irlandii. Praca jest w nim
potraktowana jako kluczowe ogniwo tego procesu. Postanowienia uj´te w Bia∏ej Ksi´dze majà na
celu zmniejszenie przepaÊci pomi´dzy liczbà pracujàcych osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, a ogólnym wskaênikiem zatrudnienia ludzi niepe∏nosprawnych.
W ostatnich czasach wzrasta liczba przedsi´biorstw, których w∏aÊciciele rozumiejà korzyÊci
p∏ynàce z potencja∏u, jaki stanowià zdolnoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Pracodawcy zatrudniajàcy osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà doceniajà ich niezwyk∏à lojalnoÊç
i zaanga˝owanie. W poradniku tym przedstawiono kilka historii osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, których praca jest bardzo ceniona w przedsi´biorstwach i osoby te sà pe∏nowartoÊciowymi pracownikami. W poradniku ukazane sà te˝ wyzwania oraz korzyÊci p∏ynàce z ich
podj´cia, jak równie˝ dost´pne rodzaje wsparcia. Wierz´, ˝e poradnik zostanie pozytywnie
przyj´ty przez pracodawców, jako nieocenione êród∏o praktycznych i wyczerpujàcych informacji.
Z radoÊcià witamy ten poradnik, majàc nadziej´, ˝e przyczyni si´ on do trwa∏ej poprawy
jakoÊci ˝ycia osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.

Maria Eagle
Minister ds. Osób Niepe∏nosprawnych
Departament Pracy i Emerytur
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Szanowni Pracodawcy,
Ciesz´ si´, ˝e mog´ Was zapoznaç z nowym poradnikiem dotyczàcym zatrudniania osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Mencap zobowiàza∏ si´ do pracy na rzecz spo∏eczeƒstwa, w
którym osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà by∏yby szanowane, doceniane, w którym mia∏yby zapewnionà mo˝liwoÊç decydowania o w∏asnym ˝yciu i prawo wyboru oraz wsparcie. Zatrudnianie osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jest kluczem do osiàgni´cia tego celu.
Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà sprawdzajà si´ w ró˝nych zawodach w wielu sektorach przedsi´biorczoÊci. Pracujà wed∏ug takich samych stawek, jak inni zatrudnieni. Jednak˝e olbrzymia wi´kszoÊç osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w ogóle nie ma mo˝liwoÊci podj´cia
pracy. Ostatnie badania wykaza∏y, ˝e mniej ni˝ 10% osób z g∏´bszà niepe∏nosprawnoÊcià pracuje
w pe∏nym wymiarze godzin i otrzymuje wynagrodzenie. Âwiadczy to o tym, ˝e osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà stanowià jednà z najbardziej zepchni´tych na margines grup spo∏eczeƒstwa.
Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu wspó∏pracuje z pracodawcami w ca∏ej Anglii, wspierajàc
tysiàce osób na otwartym rynku pracy. Mencap pragnie nawiàzaç wspó∏prac´ ze wszystkimi pracodawcami we wszystkich sektorach gospodarki, aby rozwijaç t´ ide´. Biuro Edukacji i Zatrudnienia
wspó∏pracuje z takimi potentatami jak Marks&Spencer, Tesco, Body Shop, Moathouse, Sainsburys,
Littlewoods, Buyright, jak równie˝ z wieloma mniejszymi przedsi´biorstwami. Naszym celem jest zaanga˝owanie jak najwi´kszej iloÊci pracodawców i rozwijanie dalszej wspó∏pracy w przysz∏oÊci.
Poradnik ten zosta∏ oparty na wczeÊniejszej publikacji Mencapu - Zadbajmy o biznes - wydanej
w czerwcu 2000 r. Tak samo, jak jego poprzednik, oferuje szereg porad i informacji dla pracodawców, którzy jeszcze nigdy nie brali pod uwag´ mo˝liwoÊci zatrudnienia osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Jest te˝ êród∏em aktualnych informacji na temat ostatnich inicjatyw rzàdowych,
takich jak np. program WORKSTEP i Centrum Pracy Plus. Poradnik zawiera równie˝ osiem historii
wzi´tych z ˝ycia, które ukazujà wartoÊci, jakie osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
wnoszà do pracy oraz zmiany, jakie praca wnosi do ich ˝ycia. Oprócz tej publikacji Mencap
wyda∏ dwa towarzyszàce poradniki Praca dla osób niepe∏nosprawnych. Poradnik dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz Praca dla osób niepe∏nosprawnych. Poradnik dla rodziców
i opiekunów.
W tym poradniku znajdziecie Paƒstwo odpowiedzi na nurtujàce Was pytania - np. w jaki sposób
wybraç odpowiednià osob´ z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, jak jà wyszkoliç i jak efektywnie
z nià wspó∏pracowaç. Poradnik jest równie˝ êród∏em informacji na temat istniejàcych mo˝liwoÊci
wsparcia. Przede wszystkim jednak ukazuje korzyÊci p∏ynàce z zatrudniania osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz zwraca uwag´ na wartoÊci, jakie osoby te wnoszà do spo∏eczeƒstwa.
Z powa˝aniem

Fred Heddell
dyrektor administracyjny, Mencap
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Wprowadzenie
Praca daje nam mo˝liwoÊç pe∏nego uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznym. Jest szansà rozwoju i istotnie wp∏ywa na wzrost samooceny.
Nic wi´c dziwnego, ˝e dla wielu osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà stanowi kwesti´
priorytetowà.
Sprawà niezwyk∏ej wagi jest wi´c Êwiadectwo pozytywnego nastawienia ze strony
pracodawców, którzy widzà korzyÊci p∏ynàce
ze zró˝nicowania si∏y roboczej i którzy pragnà
przedstawiç pozytywny obraz osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Wielu pracodawców nigdy jeszcze nie zatrudnia∏o takich osób
i nie ma ˝adnych doÊwiadczeƒ z tym zwiàzanych. Niektórzy zdajà sobie spraw´ z tego, ˝e
osoby te majà swoje potrzeby, ale nie wiedzà,
do kogo si´ zwróciç po konieczne wsparcie.
Dawniej praktycznie nie istnia∏y informacje,
na podstawie których pracodawcy mogliby,
z punktu widzenia przedsi´biorcy, oceniç ko-
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rzyÊci p∏ynàce z zatrudniania osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Poradnik ten:
● pokazuje korzyÊci p∏ynàce z zatrudniania

osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
● dostarcza informacji na temat istniejàcych

systemów wsparcia oraz mo˝liwoÊci
otrzymania pomocy finansowej
● opisuje pewne cechy wspólne osób

z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
● podaje przyk∏ady wzorcowych praktyk

dotyczàcych zatrudniania osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
● zawiera autentyczne historie osób

z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà,
które znalaz∏y zatrudnienie
Mamy nadziej´, ˝e nasz poradnik oka˝e
si´ dla Paƒstwa u˝yteczny.

ARGUMENTY PRZEMAWIAJÑCE NA KORZYÂå
ZATRUDNIANIA OSÓB
Z NIEPE¸NOSPRAWNOÂCIÑ INTELEKTUALNÑ:
Wielu pracodawców ma niewielkie
doÊwiadczenie zwiàzane z zatrudnianiem osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
W tym rozdziale przedstawiamy pewne
kluczowe cechy osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà, argumenty przemawiajàce
za zatrudnianiem takich osób z punktu
widzenia przedsi´biorcy oraz przyk∏adowe miejsca
pracy, w których osoby te mogà byç zatrudniane.

Co to jest niepe∏nosprawnoÊç intelektualna?
Niepe∏nosprawnoÊç intelektualna to niepe∏nosprawnoÊç trwajàca ca∏e ˝ycie, pojawiajàca
si´ przed, w trakcie lub po urodzeniu. Osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà majà du˝e k∏opoty z uczeniem si´. Nie oznacza to
jednak, ˝e nie sà w stanie nauczyç si´ czegokolwiek, lecz ˝e mogà potrzebowaç dodatkowego wsparcia w miejscu pracy. Odpowiednie
szkolenie i wsparcie umo˝liwiajà osobie z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà zadowalajàce wykonywanie jej obowiàzków.
Niepe∏nosprawnoÊç intelektualna nie jest
chorobà psychicznà. Choroba psychiczna
pojawia si´ w ró˝nych okresach ˝ycia i wiele
osób chorych psychicznie mo˝e z czasem pokonaç chorob´. Niepe∏nosprawnoÊç intelektualna nie jest chorobà i nie mo˝na si´ z niej
wyleczyç.
Niepe∏nosprawnoÊç intelektualna mo˝e
mieç postaç lekkà lub g∏´bszà. Niektórzy ludzie
majà dodatkowe zaburzenia fizyczne lub zaburzenia narzàdów zmys∏ów (jak np. g∏uchota
lub Êlepota). Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà, tak jak inni ludzie, majà ró˝ne
uzdolnienia i mo˝liwoÊci. Zatem ka˝da osoba
musi byç traktowana indywidualnie.

Ile jest osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà?
Wed∏ug ostatnich danych w Anglii jest 1.5
miliona osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Blisko 300 tysi´cy doros∏ych osób jest
g∏´biej niepe∏nosprawnych intelektualnie.
Ocenia si´, ˝e oko∏o 25 osób na 1000 (2,5%)
ma niepe∏nosprawnoÊç intelektualnà.
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Skàd wiadomo, ˝e dana osoba ma
niepe∏nosprawnoÊç intelektualnà?
Nie zawsze ∏atwo jest stwierdziç, ˝e ktoÊ
jest niepe∏nosprawny intelektualnie. Niekiedy,
jak np. w przypadku Zespo∏u Downa, wyst´pujà charakterystyczne cechy fizyczne, jednak w wielu przypadkach niepe∏nosprawnoÊç
nie jest tak widoczna. Stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej oraz obecnoÊç innych
zaburzeƒ majà charakter zró˝nicowany - sà u
ka˝dej osoby inne. Zatem najistotniejsze jest,
abyÊ mia∏ otwarty umys∏ i chcia∏ si´ nauczyç,
w jaki sposób dobrze wspieraç osob´ niepe∏nosprawnà w miejscu pracy. Informacje na ten
temat znajdziesz w rozdziale „Praktyczne porady dla pracodawców“.

Jak radzi sobie osoba z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
w miejscu pracy?
Odpowiednie szkolenia i wsparcie mogà
pomóc osobom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà zdobyç nowe umiej´tnoÊci i nauczyç
si´ nowych prac. Jednak cz´sto jest tak, ˝e
osoby te wolniej si´ uczà, a niektóre w ogóle
nie radzà sobie z takimi czynnoÊciami jak czytanie, pisanie czy pos∏ugiwanie si´ pieni´dzmi.
Pami´taj jednak, ˝e twoja ÊwiadomoÊç i cierpliwoÊç jest dla tych osób szansà rozwoju tkwiàcych w nich mo˝liwoÊci.

Dlaczego zatrudnianie osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jest korzystne?
Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e zatrudnianie osób
o ró˝norodnych umiej´tnoÊciach jest korzystne
dla przedsi´biorstwa. Jedynie taki dobór pracowników, w którym bierze si´ pod uwag´
wszystkich kandydatów, bez wzgl´du na to,
czy sà to osoby niepe∏nosprawne czy nie, zaowocuje wyborem w∏aÊciwej osoby. Nale˝y
jednak zwróciç uwag´ na szczególne korzyÊci,
jakie niesie za sobà wybór osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà:

Dobry interes dla firmy
Wielu waszych obecnych i potencjalnych
klientów to osoby niepe∏nosprawne. W
Anglii ˝yje oko∏o 1,5 miliona osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Rodziny tych
osób oraz ich przyjaciele stanowià kolejne 3
miliony. Tak wi´c pozytywne nastawienie do
zatrudniania osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà b´dzie mia∏o korzystny wp∏yw
nie tylko na twoich pracowników, ale mo˝e
te˝ spowodowaç zwi´kszenie liczby klientów,
którzy docenià takà postaw´.

Ograniczenie ciàg∏ych zmian personelu
Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
sà solidne i zwykle przez d∏ugi czas pracujà
w jednym przedsi´biorstwie. Dla firmy oznacza
to zredukowanie kosztów szukania i wdra˝ania
do pracy kolejnych pracowników.

Zwi´kszenie mobilizacji pracowników
Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
sà tak oddane swojej pracy, ˝e znacznie rzadziej ni˝ inni biorà zwolnienia. Badania wykazujà, ˝e taka postawa wp∏ywa mobilizujàco na reszt´ zespo∏u.

Dost´p do niewykorzystywanych
zasobów rynku pracy
Mo˝esz mieç dost´p do niewykorzystywanych wczeÊniej zasobów rynku pracy, jakimi
sà umiej´tnoÊci i zdolnoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Wiele z tych osób
nigdy jeszcze nie pojawi∏o si´ na rynku pracy.

Kreowanie dobrego wizerunku firmy
Zatrudnianie i anga˝owanie osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jest dobrà reklamà i daje mo˝liwoÊç zaprezentowania firmy w korzystnym Êwietle jej pracownikom,
zwiàzkom zawodowym, innym organizacjom
oraz opinii spo∏ecznej.

Promowanie spo∏eczeƒstwa w∏àczajàcego
Wiele osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà chce pracowaç, ale obecnie tylko
10% g∏´biej niepe∏nosprawnych jest zatrudnionych. Zatrudniajàc osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà promujesz w∏àczanie ich
do spo∏eczeƒstwa, co umo˝liwia im rozwój
osobisty oraz pe∏niejsze uczestnictwo w ˝yciu
spo∏ecznym.

Dzia∏anie zgodne z wymaganiami
dotyczàcymi wyrównywania szans
Zgodnie z Ustawà o Niedyskryminowaniu
Osób Niepe∏nosprawnych z 1995 r., gorsze
traktowanie osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà przy zatrudnianiu, szkoleniach,
promowaniu lub w przypadku zwolnienia
- jest sprzeczne z prawem.
Wi´cej informacji na ten temat znajdziesz
w Za∏àczniku D.
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Historia Christine - W∏asna praca

Wieloletnim pragnieniem i ambicjà Christine by∏o znalezienie p∏atnej pracy. Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu pomog∏o jej znaleêç prac´ wolontariusza w Oxfam na jeden dzieƒ w tygodniu.
By∏o to dobre posuni´cie, które umo˝liwi∏o Christine zdobycie nowych umiej´tnoÊci.
Kilka miesi´cy póêniej Mencap umówi∏ Christine na rozmow´ w sprawie pracy sprzedawcy
w sklepie Littlewood w Sutton. Trener pracy z ramienia Mencapu towarzyszy∏ jej przy rozmowie
i ustalono, ˝e Christine zostanie zatrudniona na 6-tygodniowy okres próbny. Zwierzchnik Christine
nigdy wczeÊniej nie zatrudnia∏ osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, chcia∏ si´ wi´c upewniç,
czy podo∏a ona swoim obowiàzkom.
Przez ca∏y okres próbny trener pracy uczy∏ Christine samodzielnie doje˝d˝aç do pracy komunikacjà miejskà. Dla Christine zorganizowano te˝ szkolenie w zakresie bezpieczeƒstwa, a wspó∏pracownicy pomogli jej nauczyç si´ czynnoÊci, które mia∏a wykonywaç. Na poczàtku mia∏a tylko dwa
czy trzy obowiàzki. Stopniowo nauczy∏a si´ rozpakowywaç nowe towary i dostarczaç je na ró˝ne
pi´tra sklepu, zdoby∏a te˝ doÊwiadczenie w zakresie pracy w przymierzalni, przy obs∏udze klientów
oraz przy pakowaniu zakupów przy kasie.
Christine pracuje w Littlewood ju˝ pó∏tora roku. Jest zatrudniona na cztery godziny dziennie i ma
takà samà stawk´ za godzin´ jak jej wspó∏pracownicy.

„Moi koledzy i szefowie sà cudowni i bardzo mnie wspierajà.
Lubi´ pomagaç klientom. Jednak najlepszà stronà pracy jest
zarabianie pieni´dzy!“
Christine Dunn, sprzedawca, Littlewood

„Szanse na posiadanie pracy powinien mieç ka˝dy.
Ciàgle jesteÊmy pod wra˝eniem zdolnoÊci Christine, które rozwijajà
si´ z miesiàca na miesiàc. Christine tryska entuzjazmem i naprawd´
dobrze si´ z nià pracuje.“
Rob Renvoize, kierownik sklepu, Littlewood

10 Poradnik dla Pracodawców

KorzyÊci p∏ynàce z pracy dla zatrudnionego:
Pieniàdze
Zarabianie pieni´dzy daje ludziom mo˝liwoÊç robienia zakupów, a wi´c mo˝noÊç dokonywania
szerszych wyborów jako konsumentom.

Wy˝szy status
Zatrudnienie jest wskaênikiem, który umo˝liwia ocen´, ile dany cz∏owiek jest „wart“ w spo∏eczeƒstwie.
Wy˝sza samoocena
Praca zwi´ksza poczucie w∏asnej wartoÊci i jest szansà na sprawdzenie w∏asnych mo˝liwoÊci oraz
daje poczucie bycia takim samym, jak inni ludzie.
Rozwój osobisty
W pracy zdobywamy nowe umiej´tnoÊci i rozwijamy ju˝ istniejàce oraz kszta∏tujemy nasze zdolnoÊci
porozumienia z innymi ludêmi.
Wzrost niezale˝noÊci
Dzi´ki pracy ludzie mogà lepiej o siebie zadbaç, samodzielnie podró˝owaç, podejmowaç w∏asne
decyzje i dokonywaç w∏asnych wyborów.
Poszerzenie kontaktów spo∏ecznych
W pracy spotykamy si´ z innymi ludêmi, zawieramy znajomoÊci i przyjaênie, rozwijamy umiej´tnoÊci spo∏eczne.

Poradnik dla Pracodawców 11

Jakie rodzaje pracy sà dost´pne dla
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà?
Wi´kszoÊç zatrudnionych osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà pracuje na otwartym rynku pracy, konkurujàc z innymi o zatrudnienie. Osoby te pracujà w rozmaitych
miejscach, takich jak: przedsi´biorstwa handlowe, administracja, czy rzemios∏o. Cz´Êç osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà znalaz∏a
si´ na rynku pracy dzi´ki temu, ˝e wczeÊniej
mog∏a rozwinàç swoje umiej´tnoÊci w otoczeniu gwarantujàcym wsparcie. Dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà istnieje wiele
mo˝liwoÊci zatrudnienia oferujàcego dodatkowe mechanizmy wspierania. W tym rozdziale
krótko omówimy ró˝ne modele takiego zatrudnienia.

Zatrudnienie na otwartym rynku pracy
Wi´kszoÊç osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà ubiega si´ o prac´ korzystajàc z
ofert dost´pnych w gazetach, Centrach Pracy,
Internecie itp. Pracodawcy wybierajà najbardziej odpowiednià do danej pracy osob´ i p∏acà jej pensj´ wed∏ug aktualnych stawek.

WORKSTEP*
(poprzednia nazwa to „zatrudnienie wspierane“)
Jest to rzàdowy program, który oferuje indywidualnie dopasowane wsparcie dla niepe∏nosprawnych pracowników i ich pracodawców, oparty na zaakceptowanym przez obie
strony planie wspó∏pracy. Program ten zosta∏
przygotowany z myÊlà o osobach niepe∏nosprawnych, które muszà stawiç czo∏a wielu
przeszkodom w znalezieniu pracy i utrzymaniu
si´ w niej, ale które sà w stanie efektywnie pracowaç przy odpowiednim wsparciu. Do programu WORKSTEP wybiera si´ osoby, które
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mogà pracowaç co najmniej 16 godzin tygodniowo. O zakwalifikowaniu danej osoby do
programu decyduje doradca zawodowy ds.
niepe∏nosprawnoÊci (patrz str. 19).
Rzàd wspiera finansowo prowadzàcych
program WORKSTEP - mogà nimi zostaç np.
lokalne w∏adze lub specjalna instytucja, taka
jak Remploy (patrz str. 14) lub Biuro Edukacji
i Zatrudnienia Mencapu (patrz str. 19). Pieniàdze te sà przeznaczone na pokrycie kosztów
wspierania osoby niepe∏nosprawnej i pracodawcy. Wsparcie przewidziane dla pracodawcy mo˝e obejmowaç poradnictwo dla pracowników, którzy b´dà wspó∏pracowaç z osobà
niepe∏nosprawnà, szkolenie w zakresie spraw
zwiàzanych z niepe∏nosprawnoÊcià, czy
obecnoÊç trenera pracy, który b´dzie pracowa∏
razem z osobà niepe∏nosprawnà przygotowujàc
jà do samodzielnej pracy. Aby zrealizowaç
przyj´ty plan, pracodawca musi wspó∏pracowaç z prowadzàcym program WORKSTEP
oraz niepe∏nosprawnym pracownikiem. Ten
ostatni musi pracowaç na takich samych warunkach finansowych, jak ka˝dy inny pracownik wykonujàcy t´ prac´.
Niektórzy niepe∏nosprawni pracownicy
mogà po pewnym czasie zrezygnowaç z programu i zaczàç prac´ na otwartym rynku pracy,
jednak˝e wsparcie mo˝e trwaç jeszcze tylko
przez 6 miesi´cy.

* WyjaÊnienie nazwy znajdziesz w Spisie inicjatyw i programów
na koƒcu poradnika

Historia Saula - Pomoc z programu WORKSTEP

Saul ma uzdolnienia komputerowe i interesuje si´ technikà. W 1999 r. na szkoleniu w Fundacji
Technologii Informacyjnych zosta∏ wyró˝niony jako najlepszy s∏uchacz.
Rok póêniej zg∏osi∏ si´ do Biura Edukacji i Zatrudnienia Mencapu, skàd zosta∏ skierowany na
3-miesi´czny kurs przygotowujàcy do pracy. Nast´pnie znalaz∏ prac´ na okres próbny w Change
North - organizacji zajmujàcej si´ przygotowywaniem informacji dost´pnych dla osób niepe∏nosprawnych.
Po okresie próbnym Change North zaproponowa∏a Saulowi stanowisko pracownika w dziale
opracowywania dost´pnych informacji. Saul czuwa nad tym, aby informacje by∏y zrozumia∏e dla
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Jego praca wymaga umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´
komputerem i wideo.
Poniewa˝ Saulowi by∏o potrzebne wsparcie oraz nast´pne szkolenia w zakresie doskonalenia
umiej´tnoÊci, zosta∏ on zakwalifikowany do programu WORKSTEP prowadzonego przez Biuro
Edukacji i Zatrudnienia Mencapu w Leeds. Program ten w ciàgu roku przygotowa∏ Saula do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

„Jestem wdzi´czny Mencapowi z(a) pomoc w znalezieniu pracy.
Cieszy mnie moja praca w Change North. Dzi´ki tej pracy
zdoby∏em nowe umiej´tnoÊci.“
Saul Reuben, pracownik dzia∏u opracowywania dost´pnych informacji, Change North

„ObecnoÊç Saula w naszym zespole znaczy dla nas bardzo du˝o.
Jest naprawd´ dobry w tym, co robi i uczy nas w jaki sposób tak
opracowaç informacje, aby by∏y dost´pne dla osób z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.“
Philippa Bragman, dyrektor, Change North
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Firmy o orientacji spo∏ecznej
i przedsi´biorstwa handlowe
dla osób niepe∏nosprawnych
Firma o orientacji spo∏ecznej - to dzia∏ajàce
na otwartym rynku pracy przedsi´biorstwo,
oferujàce zatrudnienie zarówno osobom niepe∏nosprawnym, jak i w pe∏ni sprawnym obywatelom.
Na przyk∏ad Remploy zapewnia prac´
osobom niepe∏nosprawnym we wspierajàcym
je Êrodowisku pracy. Remploy jest w∏aÊcicielem sieci warsztatów rzemieÊlniczych, ale or-
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ganizuje równie˝ prac´ wspieranà na otwartym
rynku pracy, dzi´ki sieci Interwork. Remploy
realizuje program WORKSTEP w wielu rejonach kraju (patrz str. 25).
Shaw Trust jest paƒstwowà organizacjà
charytatywnà, która zapewnia szkolenia i
oferuje zatrudnienie osobom, których pozycja
na rynku pracy jest niekorzystna ze wzgl´du
na niepe∏nosprawnoÊç, stan zdrowia, czy sytuacj´ spo∏ecznà.
Numery kontaktowe Remploy i Shaw Trust
umieszczone sà na koƒcu tego poradnika.

Praca dozwolona (wczeÊniej znana
pod nazwà „praca terapeutyczna“)
Dla ludzi z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà zatrudnienie na otwartym rynku pracy
na 16 lub wi´cej godzin tygodniowo zazwyczaj
nie jest od razu osiàgalne. Mogà oni jednak
pracowaç 16 godzin tygodniowo (lub mniej)
nie tracàc prawa do pobierania renty inwalidzkiej. Taki system pracy dawniej by∏ nazywany „pracà terapeutycznà“. Obecnie, od kwietnia 2002 r., nazywany jest „pracà dozwolonà“.
Dla osób pozostajàcych na rencie inwalidzkiej system pracy terapeutycznej dopuszcza∏ prac´ w wymiarze mniejszym ni˝ 16 godzin tygodniowo. Jednak˝e warunkiem podj´cia takiej pracy by∏o orzeczenie lekarskie
stwierdzajàce, i˝ praca ta przyniesie popraw´
stanu pacjenta. Ludzie, którzy zacz´li pracowaç w systemie pracy terapeutycznej, zanim
opracowano nowe zasady, majà prawo kontynuowaç jà na starych zasadach do kwietnia
2003 r. Po tym terminie powinni zdecydowaç,
czy chcà dalej pracowaç, ale zgodnie z nowymi zasadami.
Wed∏ug nowych zasad prawo do pobierania renty inwalidzkiej zostaje zachowane,
je˝eli dana osoba pracuje mniej ni˝ 16 godzin
tygodniowo. Zmiana polega na tym, ˝e obecnie
nie jest wymagane orzeczenie lekarskie.
Zgodnie z zasadami pracy dozwolonej osoby
niepe∏nosprawne majà prawo do pobierania
renty inwalidzkiej w ka˝dej wymienionej ni˝ej
sytuacji:
● Osoby niepe∏nosprawne mogà zarabiaç do

20 funtów tygodniowo tak d∏ugo, jak d∏ugo
pozostajà na rencie inwalidzkiej. Oznacza
to prac´ 4-5 godzin tygodniowo wed∏ug
stawek minimalnego wynagrodzenia.
● Osoby niepe∏nosprawne mogà pracowaç
do 16 godzin tygodniowo i zarabiaç do 66
funtów przez 26 tygodni. Okres ten mo˝na
wyd∏u˝yç o nast´pne 26 tygodni, je˝eli do-

radca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci
(lub poÊrednik pracy) oceni, ˝e dana osoba
przez ten czas zrobi takie post´py, ˝e b´dzie w stanie pracowaç ponad 16 godzin
tygodniowo.
● Osoby niepe∏nosprawne mogà pracowaç
do 16 godzin tygodniowo i zarabiaç do 66
funtów tak d∏ugo, jak d∏ugo otrzymujà rent´
inwalidzkà pod warunkiem, ˝e sà stale
wspierane i monitorowane przez osoby,
które zaaran˝owa∏y im prac´ (np. z Biura
Edukacji i Zatrudnienia Mencapu). Prac´ w
takim systemie nazywamy „wspieranà
pracà dozwolonà“.
Nowe zasady pracy dozwolonej majà na
celu zach´ciç do pracy te osoby, które sà w
stanie pracowaç ponad 16 godzin tygodniowo. Natomiast zasady wspieranej pracy
dozwolonej polegajà na tym, ˝e osoby
niepe∏nosprawne, u których nie ma szans na
popraw´ ich stanu funkcjonowania, mogà
bezterminowo pracowaç i pobieraç rent´
inwalidzkà.
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Historia Bryana - Po szczeblach kariery
Bryan Page pracuje w Szpitalu Royal Marsden od prawie 8 lat. Biuro Edukacji i Zatrudnienia
Mencapu znalaz∏o Bryanowi prac´ w pracowni rentgenowskiej. Bryan zajmuje si´ roznoszeniem
zdj´ç do odpowiednich oddzia∏ów. W szpitalu jest znanym i lubianym pracownikiem.

„Ci´˝ko pracuj´, ale naprawd´ lubi´ mojà prac´. Praca jest wa˝nà
cz´Êcià mojego ˝ycia i fajnie jest dostawaç dobrà pensj´. Jestem
cz´Êcià zespo∏u. Mam wielu dobrych kolegów, a mój szef bardzo
mnie wspiera. Praca tutaj sprawi∏a, ˝e jestem pewny siebie. Czuj´
si´ wartoÊciowym cz∏owiekiem - to dzi´ki pracy, która bardzo wiele
zmieni∏a w moim ˝yciu.“
Bryan Page, pracownik szpitala , Royal Marsden

„Bryan potrzebowa∏ du˝o wsparcia, kiedy po raz pierwszy
przyszed∏ tu do pracy osiem lat temu. Pracownik z Biura Edukacji
i Zatrudnienia Mencapu pracowa∏ razem z nim przez dwa dni
w tygodniu przez ca∏y czas trwania okresu próbnego. Od oÊmiu
lat Mencap regularnie nas odwiedza.
Po paru latach Bryan zosta∏ zakwalifikowany do programu wsparcia
w pracy prowadzonego przez Remploy Interwork. Oznacza∏o to,
˝e szpital, w którym pracowa∏, nie musia∏ finansowaç wsparcia
potrzebnego Bryanowi, aby móg∏ wywiàzywaç si´ ze swoich
obowiàzków.
Obecnie szpital chce zatrudniç Bryana na ca∏y etat. Okaza∏o si´,
˝e Bryan ma zadziwiajàco dobrà pami´ç do nazwisk i numerów,
co jest niezwykle istotne w jego pracy. Dzi´ki wsparciu ze strony
wspó∏pracowników, Mencapu i Remploy’a Bryan osiàgnà∏
naprawd´ bardzo du˝o.
Marie Hall, kierownik , Royal Marsden
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WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW
Istnieje wiele systemów wspierania pracodawców
- poczynajàc od takich inicjatyw jak New Deal i Access
to Work, do wsparcia udzielanego w miejscu pracy przez
np. Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu.
Systemy wspierania sà tak opracowane, by zapewniç
ludziom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
bezstresowe zaaklimatyzowanie si´ w miejscu pracy.
W tym rozdziale przyjrzymy si´ z bliska
w∏aÊnie takim systemom wspierania.
Numery kontaktowe instytucji i organizacji, o których
mowa w tym rozdziale, znajdujà si´ na koƒcu poradnika.
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Historia Teresy - To wspania∏e pracowaç w zespole
Teresa pracuje w niepe∏nym wymiarze godzin jako wolontariusz w Interserve - ucz´szczanej
kawiarni lokalnego szpitala. Teresa podaje zamówione dania, obs∏uguje stoliki, zabiera brudne
naczynia do kuchni i uk∏ada je w zmywarce.
Teresa chcia∏aby pracowaç w Interserve i otrzymywaç wynagrodzenie, tak wi´c jej pracodawca
wspólnie z trenerem pracy muszà zmieniç status jej zatrudnienia. Teresa ma nadziej´, ˝e b´dzie
mog∏a pracowaç do 16 godzin tygodniowo zgodnie z zasadami „pracy dozwolonej“ , co pozwoli∏oby jej nadal pobieraç rent´ inwalidzkà.

„Lubi´ mojà prac´. Najbardziej podoba mi si´ zbieranie tac
i uk∏adanie ich przy wejÊciu. Mam mi∏ych prze∏o˝onych.
Chcia∏abym nadal tu pracowaç i otrzymywaç pensj´.“
Teresa Overal, pomoc kuchenna, Interserve

„Teresa jest bardzo pracowita i cieszymy si´, ˝e jest z nami.
Mencap by∏ dla nas wielkà pomocà i ciàgle jest z nami
w kontakcie.“
Ronnie Forson, kierownik, Interserve
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Dost´pne systemy wspierania
Centrum Pracy Plus
W kwietniu 2002 r. Biuro Zatrudnienia i Agencja ds. Âwiadczeƒ zosta∏y po∏àczone i stworzy∏y Biuro Centrum Pracy Plus, które jest obecnie
cz´Êcià Departamentu Pracy i Emerytur.
Centrum Pracy Plus jest zatem miejscem, w
którym mo˝na uzyskaç informacje na temat
zatrudnienia i Êwiadczeƒ oraz ubiegaç si´ o
wsparcie dla osób otrzymujàcych Êwiadczenia, które chcà pracowaç. Obecnie dzia∏a ju˝
56 biur Centrum Pracy Plus (zob. lista biur w
Za∏àczniku A), jednak planuje si´, ˝e w ciàgu
2002 r. biura te powstanà w ca∏ym kraju. Do
roku 2006 wszystkie Biura Zatrudnienia i Agencje ds. Âwiadczeƒ zostanà przekszta∏cone w
Centrum Pracy Plus.
Cz´Êcià rzàdowego programu jest zapewnienie zatrudnienia wszystkim, którzy sà w stanie pracowaç. W zwiàzku z tym wszyscy
nowi klienci Centrum Pracy Plus obowiàzkowo b´dà umawiani na rozmow´ o pracy z
doradcà personalnym. Takie przepisy majà
wykluczyç sytuacje, kiedy osoba niepe∏nosprawna jest z góry uznana za niezdolnà do
pracy. Zgodnie z rzàdowym programem,
osoby niepe∏nosprawne b´dà mia∏y wi´cej
ró˝nych mo˝liwoÊci ∏àczenia zatrudnienia
i otrzymywanych Êwiadczeƒ, a pracodawcy
cz´Êciej b´dà dowiadywaç si´ o osobach niepe∏nosprawnych, które mogà byç przydatne
w ich przedsi´biorstwie.
Centrum Pracy Plus zobowiàza∏o si´ równie˝ za∏o˝yç Centra Obs∏ugi Pracodawców,
dokàd pracodawca móg∏by zadzwoniç, aby
znaleêç odpowiednià osob´ na wolne stanowisko. Na poziomie lokalnym, Centrum Pracy
Plus oferuje us∏ugi Biur ds. Wakatów, które

oferujà us∏ugi dla pracodawców dopasowane
do indywidualnych potrzeb. W ten sposób,
Centrum Pracy Plus chce realizowaç swój
g∏ówny cel, jakim jest u∏atwienie kontaktów
pomi´dzy pracodawcami a osobami szukajàcymi pracy.

Doradca zawodowy ds.
niepe∏nosprawnoÊci
Zadaniem doradcy zawodowego ds. niepe∏nosprawnoÊci jest wspieranie tych osób
niepe∏nosprawnych, które chcà znaleêç prac´
oraz pracodawców, którzy chcà zatrudniç osob´ niepe∏nosprawnà. Udziela on porad w zakresie dost´pnych us∏ug wspierajàcych oraz
informacji o wszelkich mo˝liwych zach´tach
finansowych, tak dla pracodawcy, jak i osoby
niepe∏nosprawnej rozpoczynajàcej prac´.
JeÊli chcesz porozmawiaç z doradcà zawodowym, zadzwoƒ do najbli˝szego Centrum
Pracy lub Centrum Pracy Plus.

Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu
Biuro to oferuje szereg us∏ug dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, dost´pnych
na ka˝dym etapie szkoleƒ i pracy. Poni˝ej
przedstawiamy cztery ró˝ne instytucje funkcjonujàce w ramach Biura Edukacji i Zatrudnienia Mencapu.
Mencap National College sk∏ada si´ z trzech
specjalistycznych szkó∏, które oferujà przede
wszystkim stacjonarne kursy dla studentów z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w wieku
od 16 do 25 lat. W szko∏ach tych studenci
zdobywajà podstawowe umiej´tnoÊci, które
umo˝liwiajà im bardziej niezale˝ne ˝ycie.
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Mencap Active zapewnia ca∏odzienne
rozwijajàce zaj´cia, nauk´ na ka˝dym etapie
˝ycia oraz mo˝liwoÊç pracy w charakterze
wolontariusza.

jà specjalistyczne wsparcie, nale˝à te˝ Shaw
Trust i Remploy. W Pó∏nocnej Irlandii najwi´kszà takà organizacjà jest Disability Action i Ulster
Supported Employment Ltd.

Mencap Advance - zapewnia specyficznà
form´ zatrudnienia, które umo˝liwia „doÊwiadczenie pracy“ (tzn. osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà mogà same zobaczyç i przekonaç si´, co to znaczy „pracowaç“).
Mencap Advance zapewnia te˝ prac´ na prób´,
przygotowanie do pracy i szkolenia w zakresie zwi´kszenia pewnoÊci siebie, radzenia sobie
z odpowiedzialnoÊcià, integracji oraz specyficznych umiej´tnoÊci potrzebnych do okreÊlonego
rodzaju pracy.

Rady ds. Nauczania i Rozwijania
SprawnoÊci *

Mencap Pathway pomaga osobom, które
chcà mieç p∏atnà prac´ na otwartym rynku, w
ramach zatrudnienia wspieranego organizowanego przez WORKSTEP lub te˝ chcà prowadziç w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà. W
Mencap Pathway pracodawcy i osoby indywidualne mogà otrzymywaç porady, potrzebne
informacje oraz odpowiednie wsparcie. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç systematycznego nadzoru.
Wiele osób przychodzi do Mencap Pathway po ukoƒczeniu kursów rozwijajàcych
umiej´tnoÊci w College, Mencap Activ i Mencap Advance. Cz´sto jest tak, ˝e ludzie przez
wiele lat korzystajà z us∏ug wi´cej ni˝ jednej
instytucji Mencapu w tym samym czasie.

Inne specjalistyczne organizacje
Wiele innych organizacji równie˝ oferuje
specjalistyczne wsparcie dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. W ca∏ym kraju
zró˝nicowanie us∏ug jest bardzo du˝e. Szczegó∏owych informacji na temat dzia∏ajàcych w
twoim rejonie organizacji udzieli ci doradca
zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci. W Anglii,
Szkocji i Walii do organizacji, które zapewnia-

W Wielkiej Brytanii 47 Rad ds. Nauczania
i Rozwijania SprawnoÊci zastàpi∏o Rady ds.
Szkoleƒ i Przedsi´biorczoÊci. Rady ds. Nauczania i Rozwijania SprawnoÊci sà odpowiedzialne za planowanie edukacji i szkoleƒ dla osób
powy˝ej 16 roku ˝ycia. Zadaniem ich jest organizowanie szkoleƒ, które b´dà odpowiednie
i u˝yteczne dla lokalnych spo∏ecznoÊci. Centra
Pracy Plus b´dà wspó∏pracowa∏y z radami,
˝eby programy szkoleƒ odpowiada∏y potrzebom lokalnego przemys∏u.
Rady prowadzà równie˝ poszukiwania
miejsc „pracy na prób´“ dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz przygotowujàce
do pracy szkolenia pod has∏em „umiej´tnoÊci
przydatne w ˝yciu“ w zakresie pos∏ugiwania
si´ komunikacjà miejskà, czy zachowania si´
w pracy. Inne szkolenia majà na celu zwi´kszenie szans osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà na znalezienie pracy - sà to np. nauka
pisania i obs∏ugi komputera.

Biuro Doradztwa, Konsultacji
i Arbitra˝u **
Zapewnia bezp∏atne, bezstronne i niezale˝ne porady w zakresie spraw dotyczàcych
zatrudnienia. Organizuje równie˝ warsztaty i
seminaria dla pracodawców oraz pomaga
dobrze sformu∏owaç umow´ o prac´ i ustaliç
odpowiednie procedury.
W Pó∏nocnej Irlandii takimi sprawami zajmuje si´ Agencja Stosunków Pracy.

* Learning and Skills Councils (LSCs)
** The Advisory, Conciliation and Arbitration Service
(ACAS)
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Historia Lesley - Dobrze poznaç swojà prac´
Lesley rozpocz´∏a swojà przygod´ z pracà dzi´ki udzia∏owi w kursie, który by∏ cz´Êcià programu
ca∏odziennych zaj´ç rozwijajàcych. Zdoby∏a umiej´tnoÊci, które umo˝liwi∏y jej znalezienie
pracy wolontariusza przy pomocy Mencap Advance.
Lesley zosta∏a umówiona na rozmow´ w sprawie pracy w lokalnej kawiarni. Tak bardzo
zale˝a∏o jej na pracy, ˝e zgodzi∏a si´ pracowaç jako wolontariuszka dwa dni w tygodniu. Lesley
pomaga przy obs∏ugiwaniu klientów, przygotowuje stoliki i zamówione dania, sprzàta ze sto∏ów
i zmywa naczynia.
Trener pracy Mencapu utrzymuje regularny kontakt z Lesley, która robi szybkie post´py. Kiedy b´dzie gotowa, zostanie zatrudniona w ramach programu Mencap Pathway na cz´Êç etatu i otrzyma pensj´.

„Wszystko mi si´ podoba w mojej pracy. Klienci sà mili i dobrze
jest mieç coÊ do roboty. Dzi´ki pracy mam mnóstwo przyjació∏.“
Lesley Stephenson, pomoc kuchenna

„Odkàd Lesley tu pracuje, rozwin´∏a si´ pod wieloma wzgl´dami.
Jest teraz bardziej pewna siebie, bardziej stanowcza i odpowiedzialna.
Ma o wiele wi´cej w∏asnej inicjatywy, zw∏aszcza jeÊli widzi, ˝e coÊ
nale˝y zrobiç. Teraz, kiedy dobrze orientuje si´ w swojej pracy,
naprawd´ mo˝emy na niej polegaç.
Je˝eli rozwój Lesley b´dzie nadal post´powa∏ w takim tempie,
myÊl´, ˝e w przysz∏oÊci zaproponujemy jej p∏atnà prac´ na cz´Êç
etatu. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e Mencap dopomóg∏ Lesley, inaczej
sp´dza∏aby czas w oÊrodku dziennego pobytu i jej potencja∏ nie
zosta∏by odkryty.“
Jeff Hardcastle, dyrektor
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New Deal
New Deal jest pokazowà rzàdowà inicjatywà, której g∏ównym celem jest spowodowanie,
aby ludzie wykluczeni ze spo∏eczeƒstwa
znaleêli prac´. W ramach New Deal istnieje
wiele ró˝nych programów pomocy, polegajàcych m.in. na podnoszeniu indywidualnej
„przydatnoÊci do pracy“ i wyszukiwaniu zatrudnienia. Osoby niepe∏nosprawne mogà
byç zakwalifikowane do jednego lub kilku
programów w zale˝noÊci od ich osobistych
uwarunkowaƒ. Programy New Deal sà podzielone na ró˝ne grupy: dla osób w wieku
18-24 lata, dla osób powy˝ej 25 roku ˝ycia,
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dla osób niepe∏nosprawnych, dla samotnych
rodziców oraz dla osób powy˝ej 50 roku
˝ycia.
New Deal dla osób niepe∏nosprawnych to
programy dodatkowej pomocy i wsparcia
prowadzone poprzez agencje zatrudnienia.
Celem jest, aby dana osoba znalaz∏a prac´
i utrzyma∏a si´ w niej. Kluczowà sprawà jest
w tym przypadku praca „na prób´“, która
umo˝liwia osobie niepe∏nosprawnej wypróbowanie pracy przed podj´ciem decyzji o zatrudnieniu.
Na str. 26 znajdziesz wi´cej szczegó∏ów
na temat rzàdowego programu New Deal.

Historia Naomi - Praca w M&S
Zgodnie z ˝yczeniem Naomi, Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu wynegocjowa∏o dla niej
13 tygodniowy okres próbny w sklepie Marks & Spencer, jako przygotowanie do pracy. Na proÊb´
pracownika Mencapu wspierajàcego Naomi, kierownik dzia∏u kadr sklepu zgodzi∏ si´, aby rozmowa kwalifikacyjna by∏a prowadzona w tempie dostosowanym do jej mo˝liwoÊci, tak by czu∏a si´
bezpiecznie.
Wspó∏pracownicy Naomi pomogli jej nauczyç si´ nowych obowiàzków, a trener pracy Mencapu odwiedza∏ jà raz w tygodniu. Nast´pnie Naomi podpisa∏a 9 miesi´czny kontrakt. W tym czasie
trener organizowa∏ dla niej kolejne szkolenia, finansowane z programu Acces to Work wspierajàcego
niepe∏nosprawnych pracowników.
Trener pracy pomóg∏ Naomi uzyskaç dodatek wyrównawczy, tak wi´c pod wzgl´dem finansowym korzystniej by∏o dla niej nadal pracowaç. Trener wspiera∏ te˝ Naomi przy ka˝dej rozmowie
z jej pracodawcà. Po kilku miesiàcach Naomi zaoferowano prac´ w Marks & Spencer na bezterminowym kontrakcie.

„Bardzo si´ ciesz´, ˝e dosta∏am prac´ w Marks&Spencer i jestem
bardzo z siebie dumna. Dobrze jest mieç prac´, w której czujesz
si´ potrzebny. Nauczy∏am si´ nowych rzeczy, o których wczeÊniej
myÊla∏am, ˝e nie b´d´ w stanie si´ ich nauczyç.
Dzi´ki pracy jestem bardziej pewna siebie i mam wi´cej pieni´dzy
do wydawania. I ju˝ nigdy nie b´d´ mia∏a czasu si´ nudziç!“
Naomi Colson, sprzedawca, Marks&Spencer

„Naomi bardzo pozytywnie zareagowa∏a na szkolenie i wsparcie,
które otrzyma∏a. Równie˝ ca∏y zespó∏ pracowników odniós∏
korzyÊci wspierajàc Naomi, poniewa˝ stworzy∏o to pracownikom
nowe mo˝liwoÊci rozwoju.“
Irene Murphy, kierownik dzia∏u kadr, Marks&Spencer
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Historia Jasona - Jason realizuje swoje marzenia
W 1996 r., dzi´ki poÊrednictwu Biura Edukacji i Zatrudnienia Mencapu, Jason po raz pierwszy
rozpoczà∏ prac´. Po ukoƒczeniu kursu przygotowawczego zosta∏ zatrudniony w Iceland jako pomocnik. Dwa lata póêniej w rozmowie ze swoim trenerem pracy oÊwiadczy∏, ˝e jego pragnieniem
jest pracowaç przy komputerach. Chocia˝ cieszy∏ si´ z pracy w Icelad, by∏ ju˝ gotowy, by pójÊç
dalej.
Mencap, w odpowiedzi na proÊb´ Jasona, skierowa∏ go na kurs zorganizowany przez Fundacj´
Rozwoju Osobistego. Przez dwa lata, w ka˝dy weekend przed pójÊciem do pracy, Jason ucz´szcza∏ na zaj´cia komputerowe. W lipcu 2001 r. Jason zakoƒczy∏ okres próbny w Moonpig Cards,
podczas którego by∏ wspierany przez trenera pracy. Praca, którà wykonywa∏ wymaga∏a znajomoÊci obs∏ugi komputera - Jason skanowa∏ karty okolicznoÊciowe, które by∏y na bie˝àco zamawiane. Pod koniec okresu próbnego szef Jasona by∏ zadowolony z jego pracy, mia∏ jednak pewne
wàtpliwoÊci, czy Jason da sobie rad´ bez pomocy ze strony trenera. W tej sytuacji Mencap w porozumieniu z doradcà zawodowym ds. niepe∏nosprawnoÊci, zakwalifikowa∏ Jasona do programu
Job Introduction - Jason zosta∏ zaanga˝owany na cz´Êç etatu, a po szeÊciu tygodniach pracy jego
pracodawca otrzyma∏ dotacj´ w wysokoÊci 450 Funtów.

„Mencap umówi∏ mnie tu na rozmow´ o prac´, która wypad∏a
bardzo dobrze. Na poczàtku pracowa∏em na okresie próbnym, ale
potem otrzyma∏em sta∏à prac´. Teraz pracuj´ codziennie, a czasami
zostaj´ d∏u˝ej, ˝eby zarobiç wi´cej pieni´dzy. Uwielbiam mojà
prac´ i zawsze jestem bardzo zaj´ty.“
Jason Thomas, asystent, Moonpig Cards

„Jason pracuje u nas ju˝ od oÊmiu miesi´cy i stopniowo zwi´ksza
liczb´ godzin pracy. Obecnie pracuje 27 godzin tygodniowo i jest
jednym z najwa˝niejszych pracowników. Mo˝emy na nim ca∏kowicie polegaç. Jason jest bardzo pracowity i zawsze chcia∏by zostawaç d∏u˝ej w pracy, ˝eby wykonaç wszelkie zlecone zadania.“
Alan Hutt, kierownik dzia∏u produkcji, Moonpig Cards
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Rodzaje dost´pnego wsparcia finansowego
Wystarczy raz zapewniç danej osobie z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà odpowiednie wsparcie i pomóc jej zaaklimatyzowaç si´ w nowej pracy, aby by∏a w stanie
pracowaç tak, jak ka˝dy inny cz∏owiek. Tak
wi´c poni˝ej prezentujemy istniejàce formy
wsparcia dla pracodawców.

WORKSTEP (program znany wczeÊniej
pod nazwà „Zatrudnienie wspierane“)
Jest to rzàdowy program oferujàcy indywidualnie dopasowane wsparcie dla pracodawców i ich pracowników, oparty na planie dzia∏aƒ zaakceptowanym przez obie strony.
Na str. 14 znajdziesz szczegó∏y dotyczàce
finansowego wsparcia oferowanego pracodawcom przez WORKSTEP.
JeÊli chcesz dowiedzieç si´ wi´cej na
temat WORKSTEP prowadzonego w twoim
rejonie, skontaktuj si´ z doradcà zawodowym
ds. niepe∏nosprawnoÊci w lokalnym Centrum
Pracy lub Centrum Pracy Plus.

Trener pracy
Wiele instytucji i organizacji, które prowadzà programy wspierania takie, jak np.
WORKSTEP, oferujà opiek´ trenera pracy dla
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
rozpoczynajàcych nowà prac´. Biuro Edukacji
i Zatrudnienia Mencapu jest w∏aÊnie przyk∏adem takiej organizacji (patrz str. 22). Trener
pracy towarzyszy osobie z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w nowej pracy i razem z nià
uczy si´ zakresu obowiàzków. Trener pozostaje ze swoim podopiecznym tak d∏ugo, a˝
ten uzna, ˝e jest gotowy pracowaç samodzielnie. Trener jest potem zawsze do dyspozycji
w przypadku jakichkolwiek problemów.

Access to Work
Pod tà nazwà rozumie si´ dotacj´ przeznaczonà na pokrycie dodatkowych kosztów
zwiàzanych z zatrudnieniem, a wynikajàcych
z niepe∏nosprawnoÊci danej osoby. O taki rodzaj wsparcia mogà ubiegaç si´ osoby niepe∏nosprawne rozpoczynajàce prac´ oraz te,
które sà zatrudnione, które pracujà na w∏asny
rachunek, osoby pracujàce na ca∏y etat lub na
cz´Êç etatu, majàce prac´ czasowà lub sta∏à.
Access to Work mo˝e sfinansowaç ró˝nego
rodzaju wsparcie - pomoce techniczne i konieczne dostosowania, dojazdy do pracy, a
nawet obecnoÊç osobistego trenera pracy.
Jednak mo˝liwoÊç otrzymania pieni´dzy zale˝y od statusu zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej w momencie ubiegania si´ o prac´.
Pracodawca najcz´Êciej organizuje potrzebnà pomoc, a potem ubiega si´ o zwrot pieni´dzy z Access do Work. OczywiÊcie podanie
o dotacj´ najlepiej jest z∏o˝yç jak najwczeÊniej.
Pracujàcym osobom niepe∏nosprawnym,
Access to Work mo˝e wyp∏aciç maksymalnie
80% kosztów, poniesionych na specjalistyczny
sprz´t lub konieczne dostosowania miejsca
pracy, za które zap∏acono pomi´dzy 300 a 10
000 funtów, oraz 100% kosztów w przypadku
wydatków przekraczajàcych 10 000 funtów.
Access to Work mo˝e pokryç 100%
uzgodnionych wczeÊniej wydatków osobom
niepe∏nosprawnym rozpoczynajàcym prac´,
osobom niepe∏nosprawnym pracujàcym krócej
ni˝ 6 tygodni, oraz tym, które prowadzà w∏asnà
dzia∏alnoÊç gospodarczà. Bez wzgl´du na
status zatrudnienia, Access to Work mo˝e
równie˝ pokryç 100% kosztów osoby wspierajàcej, dojazdów do pracy oraz wsparcia
przy rozmowie o prac´. Finansowe wsparcie
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z Access to Work mo˝e pomóc pracodawcom przystosowaç miejsce pracy do potrzeb
osoby niepe∏nosprawnej, co by∏oby inaczej
zbyt kosztowne. W przypadku osób niepe∏nosprawnych intelektualnie Êrodki finansowe
z Access to Work mogà byç przeznaczone na
pokrycie kosztów kolorowych rysunkowych
symboli lub materia∏ów pomocniczych na kasetach magnetofonowych. Doradca zawodowy
ds. niepe∏nosprawnoÊci mo˝e doradziç, w jaki
sposób staraç si´ o pieniàdze z programu
Access to Work.

Job Introduction *
Job Introduction to system tygodniowych
grantów na pokrycie kosztów zatrudnienia
osoby niepe∏nosprawnej na okres próbny.
Najcz´Êciej jest to dotacja w wysokoÊci 75
funtów, wyp∏acana co tydzieƒ przez ca∏y
okres próbny trwajàcy 6 tygodni (czas ten
mo˝e byç zwi´kszony do 13 tygodni). O takà
form´ wsparcia mogà ubiegaç si´ pracodawcy,
którzy majà wàtpliwoÊci, czy dana osoba niepe∏nosprawna poradzi sobie z pracà. Osoba
ta mo˝e byç zatrudniona na cz´Êç etatu lub
na ca∏y, ale warunkiem jest, aby pracowa∏a
jeszcze co najmniej przez 6 miesi´cy od momentu zakoƒczenia okresu próbnego. Podanie
o grant nale˝y z∏o˝yç zanim dana osoba rozpocznie p∏atnà prac´.
Wi´cej informacji na ten temat udzieli
doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci
w najbli˝szym Centrum Pracy lub Centrum
Pracy Plus.

New Deal
Rzàdowy program New Deal ma na celu
polepszyç sytuacj´ na rynku pracy spychanych
na margines grup spo∏ecznych (polepszenie
sytuacji na rynku pracy grup spo∏ecznych
spychanych na margines). Istnieje wiele ró˝nych wariantów tego programu, np. New Deal

dla osób niepe∏nosprawnych, New Deal dla
m∏odych ludzi oraz New Deal dla osób powy˝ej 25 roku ˝ycia. Jednak˝e zakwalifikowaç
si´ mo˝na tylko do jednego programu.
New Deal dla osób niepe∏nosprawnych
opiera si´ na dobrowolnej dzia∏alnoÊci poÊredników pracy, którzy pomagajà osobom
niepe∏nosprawnym znaleêç sta∏à prac´. Program przewiduje mo˝liwoÊç pracy na okres
próbny, aby osoba niepe∏nosprawna mog∏a
podjàç w∏aÊciwà decyzj´ zanim ostatecznie
podejmie danà prac´.
New Deal dla m∏odych ludzi i New Deal
dla osób powy˝ej 25 roku ˝ycia oferujà prac´
dotowanà. Osoby w wieku pomi´dzy 18 a 24
rokiem ˝ycia kwalifikujà si´ do programu po
6 miesiàcach bezrobocia, a osoby w wieku
25 lat i powy˝ej - po 18 miesiàcach.
W przypadku osób w wieku 18-24 lata,
pracodawca co tydzieƒ przez 6 miesi´cy
otrzymuje subwencj´ na pokrycie kosztów
pensji danej osoby. Pracodawca mo˝e te˝
staraç si´ o dotacj´, dzi´ki której móg∏by tak
wyszkoliç pracownika, aby posiad∏ on uznawane w kraju kwalifikacje. Opisany wy˝ej
system mo˝e dotyczyç te˝ osób powy˝ej 25
roku ˝ycia zakwalifikowanych do programu
New Deal. Dzieje si´ tak, kiedy z powodu
swojej niepe∏nosprawnoÊci dana osoba mo˝e
pracowaç tylko na cz´Êç etatu. Pracodawca
otrzymuje wtedy takà subwencj´, jak w przypadku osoby pracujàcej na ca∏y etat. Pracodawca, który zatrudni osob´ niepe∏nosprawnà ma prawo do wsparcia i pomocy ze
strony doradcy New Deal, zw∏aszcza je˝eli
chodzi o informacje na temat mo˝liwoÊci dodatkowej pomocy finansowej pochodzàcej z
Access to Work (patrz str. 25).
Szczegó∏owych informacji na temat programów New Deal udziela doradca zawodowy
ds. niepe∏nosprawnoÊci.
* WyjaÊnienie nazwy znajdziesz w Spisie inicjatyw i programów
na koƒcu poradnika
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PRAKTYCZNE PORADY DLA PRACODAWCÓW:
Rozdzia∏ ten omawia sprawdzone techniki rekrutacji,
utrzymania w pracy i rozwoju zawodowego osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Zawiera porady dotyczàce prowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych, sposobów efektywnego porozumiewania
si´ z nowym pracownikiem oraz integrowania ich
w nowym miejscu pracy.
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Jak usprawniç proces rekrutacji?
Procedury doboru pracowników w twojej
firmie powinny ulec rewizji tak, by osoby niepe∏nosprawne intelektualnie nie by∏y dyskryminowane. A oto kilka pomocnych sugestii.

Og∏oszenia o pracy
Je˝eli dajesz og∏oszenie, by znaleêç pracownika, dobrze by∏oby zaznaczyç w nim, ˝e
czekasz na zg∏oszenia równie˝ od osób niepe∏nosprawnych. Upewnij si´ te˝, ˝e twoja
informacja o wakacie jest sformu∏owana w
dost´pny sposób tzn. np. napisana du˝à
czcionkà (∏atwiejsza do przeczytania dla
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà) lub
zilustrowana rysunkami. JeÊli za poÊrednictwem doradcy zawodowego ds. niepe∏nosprawnoÊci z∏o˝ysz og∏oszenie w Centrum
Pracy lub Centrum Pracy Plus, masz gwarancj´, ˝e osoby niepe∏nosprawne na pewno jà
zauwa˝à.

Za pomocà poczty elektronicznej mo˝esz
te˝ przes∏aç swoje og∏oszenie do lokalnego
Biura Edukacji i Zatrudnienia Mencapu lub
do innej tego rodzaju organizacji. Zaoferuj
mo˝liwoÊç podzielenia twojej oferty mi´dzy
kilka osób - nowym pracownikom umo˝liwi
to bardziej dogodne warunki pracy.

Deklaracja polityki wyrównywania szans
Badania wykazujà, ˝e pracodawcy, którzy
najlepiej potrafià zach´ciç osoby niepe∏nosprawne do pracy w swojej firmie, sà zwolennikami stwarzania równych szans. Sprawà
wielkiej wagi jest, aby kwestia niepe∏nosprawnoÊci by∏a jasno postawiona we wszystkich wytycznych na rzecz wyrównywania
szans. Tylko w ten sposób potrzeby osób niepe∏nosprawnych zostanà zauwa˝one i zaspokojone. Regularnie nale˝y sprawdzaç, czy tak
sformu∏owane wytyczne sà wdra˝ane i przestrzegane.

Symbol niepe∏nosprawnoÊci
Oznaczenie og∏oszenia o prac´ specjalnym symbolem w jasny sposób mówi o pozytywnym stosunku pracodawcy do zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych. Oko∏o 5 000
pracodawców oznaczy∏o w ten sposób swoje
og∏oszenia. Wi´cej informacji na ten temat
udzieli ci doradca zawodowy ds. niepe∏nosprawnoÊci.

Formularz zg∏oszeniowy
Cz´Êç osób niepe∏nosprawnych intelektualnie potrafi samodzielnie wype∏niç formularz
aplikacyjny - inni potrzebujà pomocy. Je˝eli
formularz zosta∏ wype∏niony przez osob´
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wspierajàcà, powinno to zostaç zaznaczone
w momencie sk∏adania dokumentu.
W pewnych przypadkach powinieneÊ pozwoliç, aby formularz zosta∏ wype∏niony w inny sposób np. przez telefon, przes∏any na taÊmie
magnetofonowej, czy pocztà elektronicznà.
Dobrà praktyk´ stanowi umieszczenie w
formularzu pytania na temat specjalnych potrzeb w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna (interview)
Rozmowa kwalifikacyjna z osobà niepe∏nosprawnà intelektualnie nie musi byç trudna,
je˝eli wczeÊniej dobrze si´ do niej przygotujesz.
Decydujàcà o sukcesie rozmowy sprawà jest
stosunek pracodawcy do osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
● Pamietaj, aby rozmowa kwalifikacyjna

by∏a zrozumia∏a dla osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Przed spotkaniem zapytaj listownie ka˝dego kandydata,
czy ma jakieÊ uzasadnione potrzeby dotyczàce takiej rozmowy. Najcz´Êciej sà to proÊby
o wi´cej czasu na zrobienie testu uzdolnieƒ
lub o obecnoÊç osoby wspierajàcej.
● Przeznacz wi´cej czasu na rozmow´, osoba

z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà mo˝e
potrzebowaç go, ˝eby powiedzieç, czego
oczekuje. Nie Êpiesz si´; wyjaÊnij wszystkie sprawy spokojnie i wyczerpujàco tak,
aby dana osoba zrozumia∏a wszystko.
● ZaproÊ osob´ wspierajàcà na spotkanie,

je˝eli ktoÊ o to prosi∏. W obecnoÊci takiej
osoby kandydat czuje si´ pewniej i mo˝e
w ka˝dej chwili otrzymaç pomoc w wypowiadaniu si´.
● Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià intelektual-

nà mo˝e obawiaç si´ rozmowy kwalifikacyjnej poniewa˝ zazwyczaj nie ma doÊwiadczenia. Przywitaj si´ wi´c niezbyt oficjalnie,
a jeÊli w takiej rozmowie w twojej firmie

uczestniczy zwykle wi´cej osób, postaraj
si´ tym razem ograniczyç ich liczb´.
● Zadbaj o naturalny kontakt z osobà z nie-

pe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Potraktuj
jà tak, jak innych kandydatów np. mo˝esz
podaç jej r´k´ na powitanie.
● Ustawa o Niedyskryminowaniu Osób Nie-

pe∏nosprawnych z 1995 r. nie zakazuje
pracodawcom stawiania pytaƒ dotyczàcych
niepe∏nosprawnoÊci, ale powinieneÊ raczej
skierowaç rozmow´ na kwestie predyspozycji danej osoby do pracy. Stanowczo nie
powinieneÊ swojemu rozmówcy zadawaç
pytaƒ o to, jak radzi sobie w ˝yciu poza
pracà. Wi´cej informacji na temat przepisów
Ustawy o Niedyskryminowaniu znajdziesz
w Za∏àczniku D.
● Pytaj wprost, zadawaj zwi´z∏e pytania nawiàzujàce do konkretnych doÊwiadczeƒ.
✓„Czym zajmowa∏eÊ si´ w kawiarni?“
● Postaraj si´, aby kolejne pytanie nawiàzy-

wa∏o do poprzedniego.
✓ „Czy mo˝esz mi opowiedzieç wi´cej o
swojej pracy kawiarni?“
● Nie zadawaj skomplikowanych i hipotetycz-

nych pytaƒ, które mogà byç niezrozumia∏e
dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
✓ „Jakie by∏y do tej pory twoje najwi´ksze
osiàgni´cia?“
✓ „Co byÊ zrobi∏, gdyby maszyna si´
zepsu∏a?“
● Nie rób za∏o˝eƒ na temat czyichÊ zdolnoÊci

do wykonania danego zadania. Bardzo
cz´sto jest tak, ˝e osoba z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà dochodzi do w∏asnych
innowacyjnych rozwiàzaƒ.
● Nie ˝àdaj dowodów na potwierdzenie

kwalifikacji, które nie sà niezb´dne przy
wykonywaniu danej pracy. JeÊli osoba z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà zostanie
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odrzucona ze wzgl´du na brak umiej´tnoÊci,
które nie sà koniecznie potrzebne do wykonywania danej pracy, b´dzie to uznane
za bezprawnà dyskryminacj´.
● Zamiast testu pisemnego przeprowadê test

umiej´tnoÊci praktycznych, je˝eli dana
praca nie wymaga umiej´tnoÊci czytania
i pisania. Bàdê Êwiadomy, ˝e przeprowadzenie testu psychologicznego mo˝e równie˝
byç poczytane za przejaw dyskryminacji.
● Upewnij si´, ˝e pensja twojego pracownika

nie jest ni˝sza od minimalnego krajowego
wynagrodzenia. Osoby niepe∏nosprawne
intelektualnie, tak jak ka˝dy inny cz∏owiek,
powinny zarabiaç zgodnie z obowiàzujàcymi stawkami.
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● Porozmawiaj z osobà niepe∏nosprawnà o

Êwiadczeniach, które otrzymuje. Je˝eli
zdecydujesz si´ zatrudniç pracownika z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, zorientuj
si´, czy nie przys∏ugujà mu jakieÊ Êwiadczenia np. pod postacià dodatku wyrównawczego, czy bonusów za powrót do
pracy, które u∏atwià podj´cie pracy. Porozmawiaj z doradcà zawodowym ds. niepe∏nosprawnoÊci na temat istniejàcych Êwiadczeƒ dla pracujàcych osób niepe∏nosprawnych - nie nale˝y to wprawdzie do obowiàzków pracodawcy, ale mo˝e okazaç si´
przydatne. Szczegó∏owe informacje na temat
Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej dla osób z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà posiada
Agencja ds. Âwiadczeƒ, Centrum Pracy Plus
oraz Biuro Porad Obywatelskich.

Sean, Tommy, Matthew, Stivie - Byç przyk∏adem
W urz´dzie miejskim jednej z dzielnic Londynu pracuje czterech m∏odych m´˝czyzn z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Sean O’Brien, Tommy Pollock i Matthew Dowe - ka˝dy z nich
sp´dza jeden dzieƒ w tygodniu w Wydziale Finansowym, gdzie zajmujà si´ wk∏adaniem czeków
z zasi∏kami do kopert. Jest to bardzo wa˝ne zaj´cie wymagajàce ogromnej dok∏adnoÊci,
poniewa˝ odbiorcy czekajà na swoje zasi∏ki.
Stevie Clegg pracuje w recepcji biura - w miejscu pierwszego kontaktu klienta z tà instytucjà.
Stevie wita ka˝dà osob´ i wr´cza jej numerek.

„Pracuj´ tu jeden dzieƒ w tygodniu i naprawd´ to lubi´, bo spotykam
mi∏ych ludzi. To Mencap znalaz∏ dla mnie t´ prac´.
Mam te˝ Trenera Pracy z Mencapu, który mnie odwiedza, ˝eby
zobaczyç, czy wszystko jest w porzàdku.“
Matthew Dove, asystent biurowy, Urzàd Miasta Sutton

„Lubi´ mojà prac´ w recepcji. Pytam ka˝dego ‘W czym mog´
pomóc?’, a potem prosz´ go, ˝eby usiad∏ i zaczeka∏ na swojà
kolejnoÊç. Kiedy wracam wieczorem do domu, nie mog´ si´
doczekaç nast´pnego dnia, ˝eby znów iÊç do pracy.“
Stevie Clegg, recepcjonista, Urzàd Miasta Sutton

„Naszym celem jest m.in. promowanie spo∏eczeƒstwa w∏àczajàcego,
zatem wspó∏praca z Mencapem jest bardzo cenna. Mamy nadziej´,
˝e wkrótce do naszych pracowników do∏àczy wi´cej osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i ˝e b´dzie to przyk∏ad dla ca∏ej dzielnicy
Borough of Sutton.“
Janette Garlick, kierownik dzia∏u obs∏ugi klientów, Urzàd Miasta Sutton

„Cieszymy si´, ˝e mo˝emy pracowaç z takimi ludêmi jak Sean,
Tommy, Matthew i Stevie. Dla nich zetkni´cie si´ ze Êrodowiskiem
pracy zaowocowa∏o wzrostem pewnoÊci siebie i umiej´tnoÊci.
Wszystkich nas zadziwi∏y ich zdolnoÊci oraz gotowoÊç do nauki
i rozwoju.“
Laraine Burchell, kierownik s∏u˝b wspierajàcych i Gina Stokes, dyrektor Centrum Informacyjnego,
Urzàd Miasta Sutton
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Efektywna komunikacja
Poprzednie rozdzia∏y przygotowa∏y ci´ do
procesu rekrutacji i pracy z osobami niepe∏nosprawnymi intelektualnie. Ten rozdzia∏
wyjaÊnia, w jaki sposób zapewniç twojemu
nowemu pracownikowi dobrà aklimatyzacj´
w miejscu pracy.

GrzecznoÊç na co dzieƒ
● Traktuj osob´ z niepe∏nosprawnoÊcià inte-

lektualnà jak doros∏ego cz∏owieka. Nie
zachowuj si´ wobec niej protekcjonalnie,
ani nie traktuj jej jak dziecka.

nà majà k∏opoty z porozumiewaniem si´.
Tak samo jak nie wszystkie osoby, które
majà k∏opoty z porozumiewaniem si´ sà
niepe∏nosprawne intelektualnie.
● Zadbaj o odpowiedni kontakt z osobà nie-

pe∏nosprawnà. Traktuj jà tak, jakbyÊ potraktowa∏ ka˝dego innego w danej sytuacji.
Na przyk∏ad mów do niej po imieniu tylko
wówczas, jeÊli do innych pracowników te˝
zwracasz si´ po imieniu.

Formy komunikacji

● Nie u˝ywaj takich s∏ów jak: opóêniony,

● Komunikacja s∏owna: Przeznacz troch´

niedorozwini´ty, imbecyl, mongo∏, idiota
czy kaleka. Mów: „osoba z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà“ lub „osoba z zespo∏em Downa“. Nie u˝ywaj te˝ terminu:
„upoÊledzony“, poniewa˝ dla wielu ludzi
jest to obraêliwe. Zamiast tego mów o kimÊ,
jako o „osobie niepe∏nosprawnej“.

czasu na zapoznanie si´ ze swoim pracownikiem. Nie przejmuj si´, jeÊli nie rozumiesz
co do ciebie mówi. PoproÊ wtedy, aby ci
wyt∏umaczy∏, co ma na myÊli. Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà sà bardzo
pomys∏owe i, jeÊli muszà, znajdà sposób,
aby przekazaç swojà spraw´. Daj im tylko wi´cej czasu na odpowiedê na zadane pytanie.

● Zaproponuj swojemu pracownikowi z nie-

pe∏nosprawnoÊcià intelektualnà pomoc
osoby wspierajàcej, ale zanim wezwiesz
takà osob´, poczekaj a˝ twoja oferta zostanie zaakceptowana. Zapytaj te˝, w jaki
sposób najlepiej mo˝esz pomóc. Nie wyr´czaj jej i nie rób za nià wszystkiego.

● Mów wolno i wyraênie. JeÊli dana osoba

● Z osobà niepe∏nosprawnà intelektualnie

osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
potrafià czytaç. W nauce zawodu bardzo
pomocne sà obrazki i piktogramy, zw∏aszcza w fazie poczàtkowego szkolenia.
Jednak˝e niektórzy mogà si´ wstydziç, ˝e
tylko przy ich stanowisku wiszà takie
obrazki. Najlepiej zapytaj wprost danej
osoby, w jaki sposób masz si´ z nià porozumiewaç.

rozmawiaj bezpoÊrednio, a nie przez
innych ludzi. Nie musisz mówiç g∏oÊno.
Mów wyraênie i u˝ywaj prostego j´zyka.
Unikaj ˝argonu.
● Nie zak∏adaj czegoÊ z góry na temat nie-

pe∏nosprawnoÊci. Na przyk∏ad nie wszystkie osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektual-
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nie zrozumie od razu, spróbuj jeszcze raz
wyjaÊniç spraw´, ale w inny sposób. Ton g∏osu, spokój, kontakt wzrokowy i wyraz twarzy
sà bardzo istotne.
● Komunikacja pisemna: Nie wszystkie

● J´zyk migowy: Cz´Êç osób z niepe∏no-

sprawnoÊcià intelektualnà u˝ywa j´zyka
migowego lub okreÊlonych gestów, co ma
pomóc innym ludziom lepiej ich zrozumieç.
PoproÊ wtedy t´ osob´ albo jej wspierajàcego, aby nauczyli ci´ kilku podstawowych
znaków dotyczàcych ich samych i ich pracy.
● Aktywne s∏uchanie: Polega na tym, ˝e s∏u-

chasz rozmówcy i przekazywanej przez
niego informacji, a potem opowiadasz jak
to zrozumia∏eÊ. Kontakt wzrokowy Êwiadczy
o twojej uwadze i koncentracji.

W jaki sposób jasno si´ wyra˝aç?
● Bàdê bezpoÊredni

✘ „O której to si´ przychodzi, chocia˝
mo˝e lepiej póêniej ni˝ wcale!“
✓ „Kate, powinnaÊ byç w pracy o 9.00.
Mia∏aÊ dziÊ problem z dojazdem?“
● U˝ywaj prostego j´zyka

✘ „Rzeczà bardzo istotnà jest noszenie
jakiejÊ warstwy ochronnej na r´kach
podczas roz∏adowywania zmywarki.“
✓ „Hillary, musisz nosiç gumowe r´kawiczki, kiedy wyjmujesz naczynia ze
zmywarki.“
● Bàdê precyzyjny

✘ „Czy mo˝esz skopiowaç to osiem razy?“
✓ „Mitesh, prosz´, odbij dla mnie na ksero
te strony - osiem razy ka˝dà.“
● Nie podawaj zbyt wielu informacji na raz

✘ „Dzisiaj wypakujemy ubrania, pozdejmujemy z nich plastikowe opakowania i
powiesimy je na wieszakach. Potem,
jeÊli zostanie troch´ czasu, posprzàtamy
magazyn.“
✓ „Derek, przez nast´pne pó∏ godziny rozpakujemy wszystkie paczki.“
● Zwróç uwag´ na to, w jakich sytuacjach mo˝-

✘ „Po∏o˝´ to za ciebie na pó∏k´.“
✓ „Czy potrzebujesz pomocy?“

Jak zapewniç odpowiednie szkolenie
potrzebne mojemu pracownikowi?
Szkolenia sà podstawà rozwoju zawodowego pracowników. Osoby niepe∏nosprawne
potrzebujà odpowiednich szkoleƒ i wsparcia,
by spe∏niç twoje oczekiwania.

Wytyczne dotyczàce szkoleƒ
● Zapewnij osobie z niepe∏nosprawnoÊcià

intelektualnà odpowiednià iloÊç czasu na
przeçwiczenie umiej´tnoÊci, które zdoby∏a.
Nie przyst´puj do nauki nast´pnego zadania
dopóki nie nauczy∏a si´ poprzedniego.
● Osobom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektual-

nà cz´sto trudno jest przenieÊç umiej´tnoÊci
zdobyte w jednej dziedzinie na innà dziedzin´. Nie mo˝esz oczekiwaç, ˝e jeÊli ktoÊ
umie zrobiç herbat´, to zrobi te˝ kaw´.
● Osobie z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà

przekazuj informacje w sposób dla niej
zrozumia∏y. Co jakiÊ czas weryfikuj swoje
metody szkolenia i modyfikuj swoje podejÊcie, jeÊli oka˝e si´ to konieczne.
● Przedyskutuj z innymi najlepsze metody

nauki. Przede wszystkim zapytaj o to osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
● Sprawdê, czy dana osoba przyjmuje leki

- niektóre leki mogà utrudniaç nauk´.
● Obserwuj poziom swojego zm´czenia

- mo˝e ci to uzmys∏owiç, w jakim stopniu
jest zm´czona pracujàca z tobà osoba z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
● U˝ywaj wszelkich pomocy wizualnych,

które sà wielkim u∏atwieniem w nauce
nowych zaj´ç dla osób nie umiejàcych
czytaç.

na zaoferowaç pomoc a kiedy tego nie robiç
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Metody wykorzystywane
przy szkoleniach pracowników
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.

W jaki sposób efektywnie
przekazywaç informacje zwrotne?

wyjaÊnij ka˝dy etap. Obrazki przyporzàdkowane ka˝dej czynnoÊci pomogà zapami´taç
kolejnoÊç ich wykonywania.

Tak jak ka˝dy inny pracownik, osoba z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà potrzebuje informacji zwrotnych na temat tego czy
dobrze wykonuje swoje obowiàzki i gdzie
mo˝na by by∏o jeszcze coÊ udoskonaliç.

● Powtarzaj danà czynnoÊç tak d∏ugo, a˝ zo-

● Staraj si´, aby informacja zwrotna by∏a po-

● Podziel dane zaj´cie na proste czynnoÊci i

stanie zapami´tana.
● Zaprezentuj danà czynnoÊç dok∏adnie tak,

jak nale˝y jà wykonaç. Np. odegraj scenk´
rozmowy z klientem, poka˝ w jaki sposób
po∏o˝yç towar na pó∏ce itp.
● Pomó˝ pracownikowi dostrzec b∏´dy,

które robi, bo póêniej w swojej pracy sam
b´dzie musia∏ zwracaç na to uwag´.
● Zwróç uwag´, jeÊli uwa˝asz, ˝e osoba z

niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà zaraz pope∏ni b∏àd. Zatrzymaj jà wtedy i powiedz
coÊ w tym rodzaju: „czy myÊlisz, ˝e tak b´dzie dobrze?“ W ten sposób pomo˝esz jej
uÊwiadomiç sobie, kiedy pope∏nia b∏àd
i zidentyfikowaç go.
● JeÊli b´dziesz za ka˝dy razem mówi∏ two-

jemu pracownikowi z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà, czy dana czynnoÊç zosta∏a
wykonana dobrze czy êle, to mo˝e byç tak,
˝e zacznie on czekaç na twojà reakcj´,
zamiast kontynuowaç prac´. Lepiej jest powiedzieç: „Powiem ci, jeÊli coÊ b´dzie nie
tak.“
● Stopniowo ograniczaj czas, który sp´dzasz

z osobà niepe∏nosprawnà intelektualnie
uczàc jà wykonywania jej obowiàzków.
Po kilku próbach powinna ona nauczyç si´
wystarczajàco du˝o, co pozwoli ci usunàç
si´ ze sceny.
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zytywna - to motywuje i powoduje szybkà
popraw´ zachowania. Najbardziej efektywnà
informacjà zwrotnà jest natychmiastowa,
precyzyjna i szczera reakcja. Pracowników
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà wynagradzaj w taki sam sposób, jak wszystkich
innych.
● Dodawaj otuchy. W zasadniczy sposób ró˝ni

si´ to od nagradzania, poniewa˝ wià˝e si´
to z nieustannym wspieraniem. Równie wa˝ne jest to, aby z góry nie zak∏adaç, ˝e danej
osobie z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
nie powiedzie si´ lub, ˝e nie jest ona w
stanie rozwinàç swoich umiej´tnoÊci.
● Konstruktywna krytyka mo˝e dodaç odwa-

gi, pod warunkiem, ˝e ma na celu pomóc.
Brak takiej krytyki powoduje, ˝e utrzymujà
si´ nieprawid∏owe zachowania.
● Weê na siebie odpowiedzialnoÊç za wszelkie

krytyczne informacje zwrotne.
● Informacja zwrotna powinna byç jasna

i bezpoÊrednia. Dok∏adnie powiedz, co si´
sta∏o i jakie sà tego konsekwencje. Taka informacja powinna byç przekazana spokojnie, sam na sam i tak szybko, jak to tylko
jest mo˝liwe. W ˝adnym wypadku nie
powinna brzmieç jak groêba.

W jaki sposób w∏àczyç osob´
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
do zespo∏u pracowników?
Praca w zespole przebiega bez przeszkód,
kiedy wszystkim dobrze si´ ze sobà pracuje.
Wszyscy pracownicy, bez wzgl´du na szczebel w hierarchii, majà swój cenny udzia∏ w
sukcesie twojej firmy. Wk∏ad osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà nale˝y doceniç.
● Zanim zatrudnisz osob´ z niepe∏nospraw-

noÊcià intelektualnà, porozmawiaj na ten
temat ze swoim zespo∏em. Powiedz o niepe∏nosprawnoÊci tej osoby i wyjaÊnij, w
jaki sposób fakt ten wp∏ynie na dzia∏alnoÊç
firmy. UÊwiadom pracownikom, ˝e osoba
ta b´dzie potrzebowa∏a naprawd´ du˝o
wsparcia i zach´ty, aby si´ zaaklimatyzowaç.
Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu lub
inne tego rodzaju instytucje oferujà us∏ugi
specjalnych doradców, którzy ch´tnie
spotkajà si´ z twoim zespo∏em, by porozmawiaç i odpowiedzieç na wszystkie pytania.
● Naturalnà formà wspierania nowo przyj´tej

osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
w miejscu pracy jest pomoc ze strony

innych pracowników, których mo˝esz do
tego zach´ciç. W praktyce oznacza to, ˝e
taka osoba ma do kogo si´ zwróciç w przypadku jakichÊ problemów. Jest to bardzo dobra
sytuacja, poniewa˝ twój nowy pracownik
mo˝e nie mieç Êmia∏oÊci, by przyjÊç bezpoÊrednio do ciebie, a potrzebuje kogoÊ,
do kogo móg∏by si´ zwróciç.
● Kiedy planujesz wspólne wyjÊcie z pra-

cownikami po pracy, zapytaj osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, w jaki
sposób chce w nim uczestniczyç (jeÊli w
ogóle chce). Mo˝e chcieç na przyk∏ad
zabraç ze sobà kogoÊ ze znajomych, czy
przyjació∏.
● Zadbaj o to, by osoba z niepe∏nosprawnoÊ-

cià intelektualnà uczestniczy∏a w zebraniach
pracowników. W taki sposób jasno dajesz
do zrozumienia, ˝e jest ona cz∏onkiem
zespo∏u i jej obecnoÊç si´ liczy. JeÊli chcesz
zadbaç o to, aby takie spotkanie by∏o bardziej dost´pne dla osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, Mencap oferuje swojà
pomoc w tym zakresie.
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Historia Cliffa - Byç cz´Êcià zespo∏u Woolworths
Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu porozumia∏o si´ z dyrektorem Woolworths w sprawie
Cliffa Flowera. W wyniku rozmów Cliff zosta∏ przyj´ty na szeÊciotygodniowy okres próbny do
pracy w magazynie.
Podczas ca∏ego okresu próbnego przedstawiciel Mencapu regularnie odwiedza∏ Cliffa i jego
pracodawc´, by omówiç post´py. Obecnie Cliff jest zatrudniony w Woolworths na sta∏e.

„Lubi´ mojà prac´ w Woolworths i ludzi, z którymi pracuj´.
Bardzo mi pomogli - dzi´ki nim dobrze si´ tu czuj´.“
Cliff Flower, pomocnik magazyniera, Woolworths

„Mia∏am mo˝liwoÊç porozmawiania z Cliffem podczas rozmowy
kwalifikacyjnej i pomyÊla∏am wtedy, ˝e b´dzie dobrze pasowa∏
do mojego zespo∏u. Cliff ma du˝o entuzjazmu i zawsze udaje
mu si´ zrobiç to, o co zosta∏ poproszony. Jest lubianym i cenionym
cz∏onkiem naszego zespo∏u - nie by∏o problemu z jego integracjà.“
Ogromnà zas∏ugà Mencapu jest to, ˝e Cliff zosta∏ zaanga˝owany
i nauczy∏ si´ swoich obowiàzków. Mencap przede wszystkim
wybra∏ odpowiednià osob´ na odpowiednie miejsce, a potem
nie przestawa∏ regularnie jej wspieraç i pomagaç.“
Kirsty Goble, kierownik sklepu, Woolworths
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Co robiç, jeÊli coÊ idzie nie tak, jak powinno?
Generalnà zasadà jest traktowanie osoby z
niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jak ka˝dego
innego pracownika. Jednak˝e pracodawca
musi byç ostro˝ny, aby decyzje które podejmuje, nie by∏y dyskryminujàce dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Biuro Edukacji
i Zatrudnienia Mencapu oferuje us∏ugi wspierajàce dla pracowników i pracodawców, które
majà zapewniç pomyÊlnoÊç wspó∏pracy.

Szykanowanie i konflikty
Niestety zdarza si´, ˝e osoba z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà jest szykanowana
w miejscu pracy. Nie wolno tego tolerowaç
- nale˝y uÊwiadomiç ca∏y zespó∏, ˝e jest to
niezgodne z prawem. Mencap poprzez Biuro
Edukacji i Zatrudnienia lub inne organizacje
tego typu s∏u˝à pomocà w trudnych sytuacjach
- ich przedstawiciele za˝egnajà konflikt i wyt∏umaczà pracownikom, jakie sà konsekwencje
prawne ich dzia∏aƒ. Dobrà praktykà dla pracodawcy jest te˝ ustalenie ogólnej polityki
post´powania w przypadku wystàpienia faktu
szykanowania któregokolwiek z pracowników
w miejscu pracy.

Post´powanie dyscyplinarne
Kiedy pracodawca zamierza wszczàç
post´powanie dyscyplinarne przeciwko osobie
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, najwa˝niejszà kwestià jest w tym momencie to,
czy wie, dlaczego ta osoba zachowa∏a si´ w
ten sposób. Musi po prostu byç pewien, ˝e jej
zachowanie nie wynika∏o z niepe∏nosprawnoÊci.
Warto przypomnieç, ˝e w przypadku
wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego
czy przes∏uchania, konieczne jest „odpowiednie dostosowanie“ procedury
(zob. Za∏àcznik D).

Zwolnienia
Do praktyki nale˝y przeprowadzanie rozmów ze zwalnianymi pracownikami. Pracodawca musi dopilnowaç, by proces zwalniania
nie by∏ dyskryminujàcy dla osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. OczywiÊcie pracodawca powinien równie˝ pozwoliç na
obecnoÊç osoby wspierajàcej podczas ka˝dej
rozmowy w trakcie tego procesu.
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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.

Za∏àcznik A - Centra Pracy Plus (dla Anglii i Walii)
Poni˝sza tabela przedstawia istniejàce Centra Pracy Plus (ostatnia korekta - kwiecieƒ 2002)

MiejscowoÊç/Miasto
Aberdeen
Axminster
Birtley
Blackburn
Blaydon
Bridgend
Chelmsford
Darwen
Derby
Dewsbury
Exmouth
Felling
Gateshead
Greenock
Halifax
Harlesden
Holylake
Honiton
Huddersfield
Kilburn
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Liczba biur
3
1
1
2
1
2
2
1
4
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1

Livingstone
Madeley
Maesteg
Manchester Openshaw
Port Glasgow
Porthcawl
Pyle
Rayleigh
Sidmoudh
Southend
South West Birmingham
Streatham
Telford
Tiverton
Todmodern
Wallesey
Wellington
Wembley
Willesden
Winchester

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Numery telefonów Centrów Pracy Plus
Telefon

Telefon tekstowy

Aberdeen

0845 6014435

0845 6072026

Birmingham - South West

0845 6021748

Blackburn

0845 6049037

0845 6014841

Brent

0845 6018871

0845 6085012

Bridgend

0845 6013614

0845 6052612

Penybont ar Ogwr

0845 6058135

0845 6072302

Calderdale i Kirklees

0845 6047231

0845 6042357

Derby

0845 6032953

0845 6081620

East Devon

0845 6021036

0845 6037012

Essex

0845 6021614

0845 6093081

Gateshead

0845 6073261

0845 6039710

Inverclyde

0845 6016619

0845 6059541

Livingston

0845 6023781

0845 6016045

Manchester Openshaw

0845 6093013

0845 6025015

Shropshire

0845 6023805

0845 6038214

Streatham

0845 6073051

0845 6074081

Wallesey

0845 6016213

0845 6052081

Winchester

0845 6026710

0845 6034014

MiejscowoÊç/Miasto

Zajrzyj na stron´ www.jobcentreplus.gov.uk w przypadku dezaktualizacji danego numeru.
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Za∏àcznik B
Wa˝ne numery telefonów i adresy
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
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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

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

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

The Equality Commission for Northern
Ireland
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast BT2 7DP
Tel.: 028 9050 0600
Email: Information@equalityni.org

Poradnik dla Pracodawców 41

Za∏àcznik C
Przydatne publikacje i materia∏y êród∏owe
Employing disabled people: A good practice
guide for managers and employers, DfEE,
ISBN 1 84185 101 9
An Employment Code of Practice under the
DDA, DfEE,
ISBN 0-11-270954-0
Zamówienia przyjmowane sà pod numerem:
0870 600 5522
Disability Rights Handbook, 24th Edition
April 1999 - April 2000,
Jest to poradnik Êwiadczeƒ i us∏ug dla osób
niepe∏nosprawnych, ich rodzin, opiekunów
i doradców, Disability Alliance, Judith
Paterson
Equal Opportunities - 10 Point Plan for
Employers and Equality Pay, DfEE.
Zamówienia przyjmowane sà pod numerem:
0845 602 2260.
Employment, A Guide for Parents and Carers
of People with Down’s Syndrome, A. Oxley,
Down’s Syndrome Association booklet.
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Za∏àcznik D
Implikacje Ustawy o Niedyskryminowaniu
Osób Niepe∏nosprawnych z 1995 r.
Ustawa o Niedyskryminowaniu Osób
Niepe∏nosprawnych jest bez wàtpienia
najbardziej znaczàcym i najszerszym aktem
prawnym dotyczàcym spraw osób niepe∏nosprawnych, jaki kiedykolwiek uchwalono w
naszym kraju. Jej g∏ówne postanowienia sà
skierowane przeciwko krzywdzàcej dyskryminacji osób niepe∏nosprawnych na rynku
pracy (Rozdzia∏ II) oraz przy podziale dóbr
oraz us∏ug (Rozdzia∏ III).
Rozdzia∏ II
● Rozdzia∏ II ustawy przedstawia g∏ówne za-

sady dotyczàce niedyskryminowania osób
niepe∏nosprawnych na rynku pracy oraz
nak∏ada na pracodawców obowiàzek
dokonania odpowiednich dostosowaƒ w
miejscu i stanowisku pracy.
● Sprzeczne z prawem jest traktowanie osób

niepe∏nosprawnych przez pracodawców w
inny sposób ni˝ pozosta∏ych ludzi ze
wzgl´du na ich niepe∏nosprawnoÊç, z wyjàtkiem sytuacji, kiedy jest to uzasadnione.
Ten przepis ma zastosowanie do wszystkich spraw zwiàzanych z zatrudnieniem
- rekrutacjà, szkoleniami, wyró˝nieniami
i zwolnieniami.
Pracodawcy majà obowiàzek przyjrzeç
si´, jakie zmiany lub dostosowania nale˝a∏oby
wprowadziç w miejscu pracy lub w organizacji
pracy, aby zniwelowaç wp∏yw niepe∏nosprawnoÊci; sà tak˝e zobowiàzani dokonaç
wszystkich majàcych uzasadnienie zmian.

Rozdzia∏ ustawy dotyczàcy spraw zwiàzanych z zatrudnieniem nie obowiàzuje pracodawców, którzy zatrudniajà mniej ni˝ 15
osób niepe∏nosprawnych, aczkolwiek zach´ca
do stosowania w praktyce jej wytycznych.
Natomiast Europejska Dyrektywa w sprawie
Zatrudnienia, przyj´ta w 2000 r., nak∏ada na
rzàd obowiàzek wprowadzenia odpowiednich
regulacji prawnych likwidujàcych te bariery
iloÊciowe w przeciàgu szeÊciu lat. Oznacza
to, ˝e wszyscy pracodawcy muszà przestrzegaç
Ustaw´ o Niedyskryminowaniu Osób Niepe∏nosprawnych.
To, ˝e pracodawca powinien wprowadziç
odpowiednie dostosowania, je˝eli chodzi o
proces rekrutacji oznacza, ˝e jest zobowiàzany
do nast´pujàcych zmian, by pomóc osobom
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà:
● Dostarczanie informacji (formularzy zg∏o-

szeniowych, szczegó∏owych wymagaƒ, itp.)
w formach alternatywnych (np. na dyskietce,
taÊmie magnetofonowej, w j´zyku Braille’a
lub du˝à czcionkà).
● Dostosowanie procedur dotyczàcych skró-

conych list kandydatów.
● Dostosowanie procedur doboru kandy-

datów. Oznacza to m.in. ˝e podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinien byç obecny
na ˝yczenie t∏umacz j´zyka migowego, oraz
˝e przeprowadzane testy nie dyskryminujà
osoby niepe∏nosprawnej.
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Dostosowania w przypadku organizacji
pracy polegajà na:
● obecnoÊci kogoÊ, kto pomo˝e osobie z

niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà
nauczyç si´ nowych obowiàzków.
● dawaniu osobie z niepe∏nosprawnoÊcià in-

telektualnà wi´cej czasu na nauk´ nowych
czynnoÊci.
● takim wspieraniu osoby z niepe∏nospraw-

noÊcià intelektualnà, aby rozumia∏a wszelkie
zmiany dotyczàce jej pracy.
Przyk∏ad: pracodawca kieruje osob´ z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà na jednodniowe szkolenie. Powinien on wczeÊniej
sprawdziç, w jaki sposób kurs jest prowadzony
i ewentualnie albo skierowaç t´ osob´ na
d∏u˝sze szkolenie, albo wyznaczyç osob´
wspierajàcà, która s∏u˝y∏aby osobie z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà pomocà podczas
trwania kursu.
Rozdzia∏ III
Pierwsza cz´Êç Rozdzia∏u III wesz∏a w ˝ycie w 1996 r., kiedy to zosta∏a zakazana dyskryminacja osób niepe∏nosprawnych w kontekÊcie szeroko rozumianych us∏ug. Zgodnie z
ustawà wbrew prawu jest dyskryminowanie
niepe∏nosprawnych klientów przy dostarczaniu dóbr, s∏u˝b i us∏ug przez organizatorów
tych s∏u˝b i us∏ug.
Ustawa zabrania dyskryminacji przy oferowaniu dóbr, s∏u˝b i us∏ug, a tak˝e w sferze
sprzeda˝y lub wynajmu nieruchomoÊci lub
w∏asnoÊci w obu sektorach: paƒstwowym i prywatnym. Poczynajàc od paêdziernika 2004 r.,
wszystkie firmy i przedsi´biorstwa us∏ugowe
b´dà mia∏y obowiàzek wprowadzenia takich
zmian w swoich lokalach, które zapewnià
osobom niepe∏nosprawnym mo˝liwoÊç swobodnego korzystania z ich us∏ug.
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Implementacja
Biuro Edukacji i Zatrudnienia Mencapu
mo˝e pomóc pracodawcom wprowadziç
zmiany w procesie rekrutacji i w miejscu
pracy tak, aby osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà mia∏y wyrównane szanse.
Komisja Praw Osób Niepe∏nosprawnych
ma za zadanie monitorowaç proces wdra˝ania przepisów Ustawy o Niedyskryminowaniu Osób Niepe∏nosprawnych i rozstrzygaç
przypadki ich ∏amania. W Pó∏nocnej Irlandii
takà rol´ pe∏ni Komisja Wyrównywania
Szans.
Pó∏nocna Irlandia
Ustawa o Niedyskryminowaniu Osób Niepe∏nosprawnych obowiàzuje w Pó∏nocnej
Irlandii w taki sam sposób, jak w Zjednoczonym Królestwie. Jednak˝e w Pó∏nocnej Irlandii
do tej ustawy zosta∏ do∏àczony oddzielny
Kodeks Post´powania, w celu wyeliminowania dyskryminacji osób niepe∏nosprawnych
przy zatrudnianiu.

