Reagujemy na potrzeby
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest znanym polskim
producentem kosmetyków, a marka Dr Irena Eris jednà z najcenniejszych polskich marek.
W zak∏adzie produkcyjnym Laboratorium w Piasecznie sà zatrudnione osoby z ró˝nym stopniem i rodzajem niepe∏nosprawnoÊci: g∏uchoniemi, osoby z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà,
wzrokowà i psychicznà. Poczàtkowo pracowali g∏ównie w dziale produkcji, obecnie sà zatrudniani tak˝e w administracji czy
na samodzielnych stanowiskach.

• Bran˝a: kosmetyczna
• Lokalizacja: Piaseczno
• Liczba zatrudnionych: 386
• Niepe∏nosprawni: 36
(10% zatrudnionych)

W latach 1993–2002 Laboratorium dzia∏a∏o jako zak∏ad pracy
chronionej. W tym czasie wprowadzono wiele udogodnieƒ dla
osób niepe∏nosprawnych, m.in. zamontowano por´cze, specjalne
ergonomiczne krzes∏a obrotowe, podnoÊniki do pakowania kartonów; dobudowano podjazdy i windy; wprowadzono specjalne strefy komunikacyjne dla osób pos∏ugujàcych si´ j´zykiem migowym. Wszystkie maszyny
w zak∏adzie wyposa˝ono w sygnalizacj´ Êwietlnà (nie wszyscy pracownicy s∏yszà sygna∏y dêwi´kowe).
Proces rekrutacji w zak∏adzie zawsze przebiega tak samo bez wzgl´du na to, czy kandydat jest pe∏noczy niepe∏nosprawny. Aktualnie firma wdra˝a program „W∏àcz si´”, którego celem jest wspieranie osób
wykluczonych (w tym niepe∏nosprawnych). Program jest prowadzony we wspó∏pracy z Konfederacjà
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Ka˝dy pracownik po przyj´ciu do pracy przechodzi szkolenie
adaptacyjne, podczas którego zapoznaje si´ z zasadami BHP, wewn´trznymi regulacjami, procedurami
i politykami obowiàzujàcymi w firmie. Musi te˝ podpisaç dokument poÊwiadczajàcy znajomoÊç wartoÊci firmowych. Podczas szkolenia pe∏nosprawni pracownicy sà informowani o mo˝liwoÊci wspó∏pracy
z osobami niepe∏nosprawnymi. Gdy do pracy przyjmowana jest osoba z niepe∏nosprawnoÊcià, dzia∏ HR
przekazuje zespo∏owi informacje o mo˝liwych trudnoÊciach wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci nowego pracownika (np. w przypadku osób nies∏yszàcych).
Laboratorium dostosowuje organizacj´ czasu pracy do potrzeb niepe∏nosprawnych pracowników.
Zgodnie z Kodeksem Pracy oferuje im wi´kszà liczb´ dni urlopowych i skrócony czas pracy. Grafik pracy w dziale produkcji jest przygotowywany dla wszystkich w taki sam sposób. Osoby pracujàce
w zmniejszonym wymiarze godzin wczeÊniej wychodzà do domu. Cz´Êç pracowników to osoby z niepe∏nosprawnoÊcià s∏uchowà, dlatego na ka˝dym spotkaniu kierownictwa firmy z pracownikami obecny
jest t∏umacz j´zyka migowego. W codziennej pracy nie ma problemów z komunikacjà. Osoby g∏uchonieme czytajà z ruchu warg lub zapisujà informacje na kartkach, rol´ t∏umaczy pe∏nià te˝ pracownicy,
którzy znajà j´zyk migowy. Laboratorium stara si´ zapewniç pracownikom mo˝liwoÊç rotacji na stanowiskach, np. poprzez zakup specjalnych wózków dla niepe∏nosprawnych ruchowo, które umo˝liwiajà
im prac´ „na stojàco”.
Pracownicy niepe∏nosprawni majà taki sam dost´p do szkoleƒ jak ich pe∏nosprawni koledzy. Na ka˝dym szkoleniu obecny jest t∏umacz j´zyka migowego. Pe∏no- i niepe∏nosprawni pracownicy biorà udzia∏
w organizowanych przez firm´ spotkaniach integracyjnych. W trudnych sytuacjach pracownicy mogà
zg∏aszaç si´ bezpoÊrednio do dyrektora HR lub te˝ kontaktowaç si´ z Forum Pracowników. W sk∏ad Forum wchodzi pi´ciu pracowników reprezentujàcych pi´ç obszarów firmy, wybranych w wyborach powszechnych.
Zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych zosta∏o wpisane do Katalogu Dobrych Praktyk Laboratorium
Kosmetycznego Dr Irena Eris. Jest równie˝ odnotowywane w raportach odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej.

