Nastawienie na pracownika
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Rudek

Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Rudek z Rzeszowa
posiada cztery gabinety rehabilitacji, w których Êwiadczy us∏ugi
fizjoterapeutyczne oraz specjalistycznà poradni´ rehabilitacyjnà.
Twórcà firmy jest Andrzej Rudek – osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci z tytu∏u utraty wzroku. W zespole NZOZ Rudek pracuje 24 niepe∏nosprawnych, wi´kszoÊç
z chorobami narzàdu wzroku. Pracujà g∏ównie na stanowiskach
masa˝ystów, fizjoterapeutów oraz w administracji.

• Bran˝a: opieka medyczna
• Lokalizacja: Rzeszów
• Liczba zatrudnionych: 111

• Niepe∏nosprawni: 24
Ze wzgl´du na to, ˝e klientami firmy sà cz´sto osoby z ogra(22% zatrudnionych)
niczeniami ruchowymi, jej placówki sà dostosowane do potrzeb
osób niepe∏nosprawnych. Firma adaptuje jednak tak˝e stanowiska pracy do potrzeb pracowników z dysfunkcjami – gabinety
osób niewidzàcych i niedowidzàcych sà mniejsze, dzi´ki czemu
∏atwiej jest im si´ poruszaç i wszystkie potrzebne przyrzàdy majà w zasi´gu r´ki. Ponadto sà one wyposa˝one w elektronicznie sterowane sto∏y do masa˝u, które u∏atwiajà odpowiednie u∏o˝enie pacjenta
oraz dajà mo˝liwoÊç wygodniejszej pracy osobom majàcym problemy z kr´gos∏upem.
Przy zatrudnianiu pierwszej osoby niepe∏nosprawnej NZOZ Rudek skorzysta∏ z dofinansowania
do przystosowania stanowiska pracy, obecnie otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeƒ z PFRON-u.
Zwolniony jest tak˝e z wp∏at na fundusz.
W NZOZ Rudek przyj´∏o si´, ˝e w ka˝dym gabinecie (zespole) pracuje jedna osoba niepe∏nosprawna. Na dobór ludzi wp∏yw majà ich kompetencje, zaanga˝owanie i ch´ç pomocy innym. Osoby niepe∏nosprawne, które chcà podjàç prac´ w NZOZ Rudek, muszà te warunki spe∏niaç. Sà to nie tylko ludzie
kompetentni, ale tak˝e aktywni, posiadajàcy w∏asne zainteresowania i cele. Ka˝dy pracownik (pe∏noi niepe∏nosprawny) na koƒcu procesu rekrutacyjnego spotyka si´ z w∏aÊcicielem firmy, który jest osobà
niedowidzàcà. Taka rozmowa przygotowuje go do pracy w ró˝norodnym zespole.
Nowo przyj´ci pracownicy sà oprowadzani po firmie, przedstawiani kolegom oraz zaznajamiani
z zasadami BHP i wewn´trznymi regu∏ami obowiàzujàcymi w firmie. Niektóre z zasad organizacyjnych
sà wprowadzane z uwagi na zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzàcych
(np. zasady dotyczàce zachowania porzàdku w pokojach socjalnych – odstawianie naczyƒ na miejsce, specjalny sposób przechowywania sztuçców i no˝y).
Kultura organizacyjna firmy cechuje si´ otwartoÊcià i niskim poziomem sformalizowania. Ka˝dy
przypadek jest rozwa˝any indywidualnie, czemu sprzyja niewielki poziom zatrudnienia w poszczególnych placówkach i zespo∏ach. Pracownicy niepe∏nosprawni sà pe∏noprawnymi cz∏onkami zespo∏u.
Biorà udzia∏ w tych samych szkoleniach, sà te˝ dla nich otwarte te same mo˝liwoÊci awansu. Zajmujà
w firmie zarówno stanowiska szeregowe, jak i kierownicze.
Zró˝nicowanie zespo∏u ma korzystny wp∏yw na pracowników – uczy ich wra˝liwoÊci i zrozumienia,
a poniewa˝ osoby niepe∏nosprawne sà klientami NZOZ Rudek, pozytywnie wp∏ywa tak˝e na jakoÊç
Êwiadczonych us∏ug.

