
RADY
DLA PRACODAWCÓW

Czego r ob i æNIE   NA L E ¯Y

Nie dokonywaæ oceny przysz³ego pracownika
wy³¹cznie pod k¹tem wiedzy medycznej.

Nie s¹dziæ, ¿e osobom niewidomym i s³abowidz¹cym
brakuje niezbêdnego do zatrudnienia wykszta³cenia
i kwalifikacji.

Nie zak³adaæ, ¿e tylko okreœlone zawody s¹
odpowiednie dla osób z problemami wzrokowymi.

Nie wyobra¿aæ sobie, jak by siê wykonywa³o jak¹œ
pracê, gdyby samemu siê nie widzia³o; takie
wyobra¿enia s¹ najczêœciej b³êdne.

Nie obawiaæ siê, ¿e wspó³praca z osob¹ niewidom¹
bêdzie wymagaæ uci¹¿liwego, skomplikowanego
szkolenia po-zosta³ych pracowników.

Nie wychodziæ z za³o¿enia, ¿e œrodowisko pracy jest
niebezpieczne dla niewidomego lub s³abowidz¹cego
pracownika.

Nie zak³adaæ, ¿e osób niewidomych i s³abowidz¹cych
nie powinno siê zatrudniaæ.

Nie obawiaæ siê, ¿e jeœli pracownik niewidomy czy
s³abowidz¹cy nie sprawdzi siê w pracy, to nie bêdzie
mo¿na go zwolniæ.

Nie uwa¿aæ, ¿e osoby niewidome i s³abowidz¹ce nie
chc¹ pracowaæ.

Nie zak³adaæ, ¿e koszty ubezpieczenia od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków wzrosn¹ w rezultacie
zatrudnienia osoby niewidomej lub s³abowidz¹cej.

Nie zak³adaæ, ¿e niezbêdna adaptacja stanowiska
pracy osoby z problemami wzrokowymi i otoczenia
musi byæ kosztowna.

Nie s¹dziæ, ¿e nie ma w firmie ¿adnej pracy, któr¹
mog³aby wykonywaæ osoba niewidoma lub
s³abowidz¹ca.

Nie zak³adaæ, ¿e osoba niewidoma lub s³abowidz¹ca
nie jest w stanie wykonywaæ pracy z powodu
niepe³nospraw-noœci.
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w swojej firmie stanowiska pracy dla osób
niewidomych lub s³abowidzacych i zatrudniaæ je.

oferty pracy niedyskryminuj¹ce osób
niepe³nosprawnych, w tym niewidomych i s³abowi-
dz¹cych.

naturaln¹, przyjazn¹ atmosferê podczas
rozmowy w sprawie przyjêcia do pracy, u³atwiaj¹c w ten
sposób niewidomemu czy s³abowidz¹cemu kandy-
datowi pe³niejsze zaprezentowanie jego kwalifikacji
i mo¿liwoœci.

prze³o¿onych i wspó³pracowników z tym jak
nale¿y zachowywaæ siê w stosunku do osoby z
proble-mami wzrokowymi - mo¿na tu liczyæ na jej
pomoc.

Wyszukiwaæ

Przygotowywaæ

Stworzyæ

Zapoznaæ

osobê niewidom¹ lub s³abowidz¹c¹ tak
samo, jak traktowa³oby siê ka¿dego innego kandydata
czy pra-cownika - z godnoœci¹ i szacunkiem.

aktualne przepisy dotycz¹ce zatrudniania osób
niepe³nosprawnych, miêdzy innymi, co mo¿na zyskaæ
zatrudniaj¹c osobê z dysfunkcj¹ wzroku.

propozycje osoby niewidomej czy s³a-
bowidz¹cej, które podczas rekrutacji na dane stano-
wisko, pozwol¹ jej konkurowaæ z osobami pe³no-
sprawnymi, na przyk³ad umo¿liwiæ zademonstro-
wanie umiejêtnoœci pracy przy w³asnym komputerze,
z odpowiednim oprzyrz¹dowaniem.

adaptacjê stanowiska pracy osoby z dys-
funkcj¹ wzroku - mo¿liwa jest refundacja poniesionych
kosztów.

Traktowaæ

Poznaæ

Uwzglêdniæ

Zapewniæ
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