Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Jeśli chcesz:
Poznać nowe formy kształcenia niepełnosprawnych?
Otworzyć się na nowe możliwości?
Zwiększyć potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstwa?
Wykorzystać operatywność osób niepełnosprawnych?
TO BROSZURA DLA CIEBIE

OCZEKIWANE KORZYŚCI
DLA PRACODAWCÓW
ZATRUDNIAJĄCYCH
OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE

Tytuł projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie
lub powrót do pracy” nr: POWR.02.06.00-0000057/17. Lider projektu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych; Partnerzy projektu: Centralny Instytut Ochrony Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Lider Projektu

Realizator usług rehabilitacji kompleksowej:

WSPARCIE W REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PRACY
MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp.k. realizuje na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych usługi kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17.
Czy wiesz, że: w ramach projektu setki osób niepełnosprawnych podejmują, przy wsparciu specjalistów
kompleksowej rehabilitacji (lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, doradców i pośredników pracy), próbę powrotu na rynek pracy.
Jedną z form wsparcia dla uczestników projektu, jest pomoc w znalezieniu nowego pracodawcy i długotrwałego zatrudnienia.
Na ostatniej stronie broszury zamieszczono dane teleadresowe umożliwiające kontakt z pracownikami
projektu mogącymi udzielić wszelkich informacji o potencjalnych kandydatach do pracy.
W ramach współdziałania oferujemy:
• Pomoc pracodawcy w sformułowaniu swoich oczekiwań wobec przyszłego pracownika.
• Selekcję kandydatów spełniających zapotrzebowanie pracodawców.
• Organizację spotkania kandydatów z pracodawcą, w tym również udział w rozmowie, jeśli obie strony dostrzegają taką potrzebę.
• Wsparcie doradcze w wypełnieniu dokumentów, jeśli pracodawca ubiega się o jakąś formę wsparcia zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego z naszego projektu ze środków publicznych.
• Doradztwo w przepisach prawa pracy dot. zatrudniania niepełnosprawnych.
• Pomoc w adaptacji pracownika w miejscu pracy.
Zapraszamy do współpracy z pośrednikami pracy wspierającymi Uczestników projektu w podejmowaniu aktywności zawodowej!

PRACOWNICY CHĘTNI DO PODJĘCIA PRACY
Podopieczni projektu nie są przypadkowymi kandydatami dla pracodawców.
Musieli odbyć intensywny trening, żeby dojść do momentu, kiedy będą zdolni aplikować o stanowisko w przedsiębiorstwie. Musieli zmienić swoje nastawienie, wzbudzić w sobie motywację i odwagę,
często nauczyć się nowych umiejętności zawodowych. Nabyli w trakcie projektu kompetencje miękkie, które niezbędne są w życiu zawodowym niepełnosprawnego. Pewnie będą wymagać na początku
więcej uwagi i pomocy współpracowników. W konsekwencji pracodawca, który zdecyduje się przyjąć
ich do pracy zyska lojalnych pracowników, doceniających fakt, że kiedy najbardziej tego potrzebowali, dostali szansę na rozpoczęcie nowej ścieżki zawodowej.
Czy wiesz, że… niepełnosprawni wykazują niższą niż przeciętna skłonność do zmiany pracodawcy.
Zatrudnienie niepełnosprawnego nie sprawia problemów, a opiera się na ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także, jak w przypadku innych
pracowników Kodeksu Pracy.
Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-niepelnosprawnego-pracownika
Osoby niepełnosprawne narzekają, że nie są brani pod uwagę podczas rekrutacji na różne stanowiska. Pracodawcy wolą zatrudnić osobę sprawną, ponieważ boją się, że dostosowanie miejsca pracy
do potrzeb osób niepełnosprawnych może wiązać się z wysokimi nakładami finansowymi. Nic bardziej mylnego. Polskie prawo w takich sytuacjach wyciąga do pracodawców pomocną dłoń i zapewnia różnego rodzaju dofinansowania.
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ZMNIEJSZENIE WPŁAT NA PFRON
Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczą pracodawców zatrudniających co
najmniej 25 osób. Składka jest wyliczana jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadających różnicy między zatrudnieniem
zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem
osób niepełnosprawnych.
Czy wiesz, że… jeśli pracodawca nie osiąga
ww. wskaźnika, to zatrudniając każdą kolejną osobę niepełnosprawną, może zyskać ok.
2113 złotych, których nie będzie musiał odprowadzić do PFRON.

MIESIĘCZNE
DOFINANSOWANIE
Z TYTUŁU ZATRUDNIANIA
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Pracodawca może otrzymać z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
co miesiąc dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika.
Wysokość takiego dofinansowania zależy od:
• Stopnia niepełnosprawności pracownika
– na pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności (1800 zł) najmniejszy na osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności
(450 zł).
• Typu niepełnosprawności – dofinansowanie ulega zwiększeniu (o 600 zł), jeśli zatrudniony pracownik ma orzeczoną chorobę
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję
lub jest niewidomy w stopniu znacznym lub
umiarkowanym.
• Wymiaru jego czasu pracy – zasadniczo przysługują dopłaty w wysokości pomniejszonej proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy
(powyższe stawki dotyczą pełnego etatu)
• Statusu pracodawcy – przedsiębiorca może
uzyskać zwrot maksymalnie 75% wydatków poniesionych na zatrudnienie pracownika (wynagrodzenie brutto i obowiązkowe
składki), pracodawca nie będący przedsiębiorcą nawet 90% kosztów pracy.
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REFUNDACJA KOSZTÓW ADAPTACJI STANOWISKA PRACY
Jeśli zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z koniecznością adaptacji stanowiska pracy, pracodawca może
otrzymać refundację od starosty lub prezydenta miasta
na prawach powiatu nawet
do 100% poniesionych wydatków. Maksymalna wartość refundacji z tego tytułu to dwudziestokrotność przeciętnego
wynagrodzenia (obecnie ok.
103,9 tys. zł) na jednego pracownika. Z tego instrumentu
wsparcia pracodawca może sfinansować m.in.:
• adaptację pomieszczeń w Twoim zakładzie do potrzeb pracowników niepełnosprawnych,
• adaptację lub nabycie urządzeń
ułatwiających niepełnosprawnym pracownikom wykonywanie pracy i/lub funkcjonowanie
w Twoim zakładzie pracy,
• zakup i autoryzację oprogramowania wykorzystywanego przez niepełnosprawnych
pracowników,
• zakup urządzeń technologii
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
pracowników.
Pracodawca zobowiązuje się
do utrzymania miejsca pracy
dla osoby niepełnosprawnej
przez okres 36 miesięcy.

ZWROT KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA
STANOWISKA
PRACY
W wyniku podpisanej ze starostą powiatowym lub prezydentem miasta na prawach powiatu umowy pracodawca może
uzyskać refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy (narzędzi, elementów wyposażenia),
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na którym zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w urzędzie pracy. Nie ma tu wymagania,
by finansowanie dotyczyło wyposażenia innego niż to, jakiego używają pełnosprawni pracownicy na
analogicznych stanowiskach w tego samego pracodawcy.
W ramach tego instrumentu pracodawca może uzyskać na każde utworzone miejsce pracy do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia (czyli obecnie około 77,9 tys. zł) pod warunkiem utrzymania tworzonego w ten sposób miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej przez okres 36 miesięcy.

ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
WSPOMAGAJĄCEGO
Zatrudniając osobę niepełnosprawną pracodawca może wystąpić do starosty powiatowego lub prezydenta miasta na prawach powiatu, o zwrot kosztów zatrudnienia osoby pomagającej temu pracownikowi w komunikowaniu się z otoczeniem lub wykonywania przez niego czynności na stanowisku
pracy, które sprawiają mu trudności.
Dofinansowanie musi dotyczyć tylko czasu na bezpośrednią pomoc dla pracownika niepełnosprawnego, a wymiar pomocy nie może być większy niż 20% całkowitego czasu pracownika, któremu pomoc
jest świadczona. Maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa od aktualnego minimalnego wynagrodzenia 2600 zł (w przeliczeniu na godziny pracy – stawka godzinowa 17 zł). Możliwe jest
również sfinansowanie przeszkolenia pracownika wspomagającego.

ZWROT KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Po zawarciu umowy ze starostą powiatowym lub prezydentem miasta na prawach powiatu, pracodawca może uzyskać refundację do 70% kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego. Całkowita
wartość zwrotu kosztów szkolenia nie może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. ok. 10,3 tys. zł. Przy czym można sfinansować w tej kwocie również koszt wynagrodzenia pracownika za czas, w którym się szkoli.
Istnieje również możliwość przeszkolenia osoby niepełnosprawnej, która jest zarejestrowana w urzędzie
pracy, jeszcze przed podjęciem zatrudnienia u pracodawcy. W odpowiedzi na wniosek pracodawcy urząd
może zaproponować zawarcie umowy trójstronnej – (pracodawca, PUP i osoba bezrobotna), w której określone zostaną wzajemne zobowiązania: urzędu, pracodawcy i niepełnosprawnego kandydata do pracy.
Czy wiesz, że: w przeciwieństwie do wcześniejszego instrumentu osoba niepełnosprawna w okresie
szkolenia i/lub stażu nie będzie pracownikiem pracodawcy, a urząd zapłaci za szkolenie oraz wypłaci
uczestnikowi szkolenia lub stażu stypendium, za czas nauki.
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Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Zaproszenie do kontaktu!
Uczestnicy projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17 poszukują swojego
miejsca na rynku pracy. Mają ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Ale przez ostatnie 6 miesięcy
włożyli wiele wysiłku w swoją rehabilitację (zdrowotną, społeczną i zawodową) i budowanie gotowości
powrotu do pracy. Pomimo tych wysiłków ich pozycja rynkowa jest często gorsza niż osób, które nie są
niepełnosprawne. Dlatego przygotowano szereg instrumentów, które zwiększają ich atrakcyjność dla
pracodawców. W tej broszurze przedstawiamy korzyści, z jakimi może wiązać się zatrudnienie naszych
niepełnosprawnych klientów.
Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej oraz ewentualnymi
korzyściami z tym związanymi, zapraszamy do kontaktu z pośrednikiem pracy, który pomoże
w znalezieniu odpowiednich kandydatów do podjęcia pracy:

lub poprzez biuro naszego projektu:
nazwa biura, adres: Akademia MDDP, ul. Jana Pawła II 25, Warszawa
mail: projektork@akademiamddp.pl

UWAGA: Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej broszurze są aktualne na luty 2020 r., przeciętne wynagrodzenie za
Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, to 5 198,58 zł – Monitor Polski z 11.02.2020 r. – poz. 171

