Zgodnie z kwalifikacjami
Miejska Biblioteka Publiczna
w Katowicach
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach posiada 35 filii,
które sà rozmieszczone we wszystkich dzielnicach miasta. Poza wypo˝yczaniem ksià˝ek Biblioteka prowadzi rozleg∏à dzia∏alnoÊç edukacyjnà.

• Sektor publiczny
• Lokalizacja: Katowice

WÊród niepe∏nosprawnych zatrudnionych w MBP w Katowicach sà pracownicy z zaburzeniami mowy, s∏uchu, upoÊledzeniami
narzàdów ruchu, narzàdu oddechowego oraz jedna osoba
niewidoma. Wszyscy niepe∏nosprawni pracujà na stanowiskach
merytorycznych – bibliotekarzy, pracowników dzia∏u gromadzenia zbiorów, kierowników filii itp. Prawie wszyscy to osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem.

• Liczba zatrudnionych: 185
• Niepe∏nosprawni: 11
(5,9% zatrudnionych)

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach prowadzi szerokà dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodowiska osób
niepe∏nosprawnych. We wspó∏pracy z Warsztatem Terapii Zaj´ciowej w Katowicach Promyk na terenie
Biblioteki prowadzone sà warsztaty aktywizujàce, których uczestnicy wykonujà pod kierunkiem opiekuna proste prace, uczà si´ samodzielnoÊci i budujà poczucie w∏asnej wartoÊci. W ramach wspó∏pracy
z Punktem Aktywizacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym w filiach
MBP, pod okiem trenera, odbywajà si´ dwutygodniowe praktyki zawodowe dla osób niepe∏nosprawnych intelektualnie.
Kierownictwo przywiàzuje du˝à wag´ do tego, by jak najwi´ksza liczba filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach by∏a dostosowana do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Przede wszystkim
chodzi tu o czytelników, ale wdra˝ane przy tej okazji rozwiàzania sprawiajà, ˝e w kolejnych filiach znikajà bariery na drodze do zatrudniania osób niepe∏nosprawnych. Dzi´ki dofinansowaniu z PFRON-u
Biblioteka zakupi∏a komputer, skaner i drukark´ oraz oprogramowanie przystosowane dla osób niepe∏nosprawnych wzrokowo. Stanowisko to jest dost´pne w Oddziale Ksià˝ki Mówionej, a pomocy fachowej
udziela klientom niewidomy pracownik. Pomaga im nie tylko w dotarciu do informacji i w obs∏udze
stanowiska, ale tak˝e udziela porad dotyczàcych ubiegania si´ o wsparcie ze Êrodków publicznych.
Za∏o˝eniem polityki personalnej katowickiej MBP jest zatrudnianie niepe∏nosprawnych pracowników
na stanowiskach merytorycznych, które wymagajà wysokich kwalifikacji i wykszta∏cenia. W rezultacie
nie sà oni postrzegani przez wspó∏pracowników i prze∏o˝onych przez pryzmat swojej niepe∏nosprawnoÊci, lecz przez pryzmat kompetencji. Konsekwencjà takiego podejÊcia jest równe traktowanie, rozumiane nie tylko jako brak dyskryminacji, ale tak˝e jako zarzàdzanie niepe∏nosprawnymi bez stosowania
wobec nich taryfy ulgowej. Niepe∏nosprawnym pracownikom, którzy dowiedli swoich kompetencji,
powierza si´ dodatkowe zadania bez obaw, ˝e sobie nie poradzà.

