Dla nas to jest po prostu pracownik.
Kwestia dopasowania i zgrania zespo∏u
Sodexo
Sodexo jest mi´dzynarodowà firmà oferujàcà kompleksowà
obs∏ug´ nieruchomoÊci komercyjnych. Dzia∏a w 80 krajach Êwiata i zatrudnia oko∏o 430 tys. pracowników. Sodexo globalnie
prowadzi polityk´ równych szans „Diversity&Inclusion”. W Polsce polityka ta obejmuje programy adresowane do kobiet i osób
w wieku 45 plus, a tak˝e program zatrudniania niepe∏nosprawnych. Firma jest równie˝ sygnatariuszem Karty Ró˝norodnoÊci.

• Bran˝a: obs∏uga
nieruchomoÊci
komercyjnych
• Lokalizacja: Warszawa
• Liczba zatrudnionych: 2115

W polskim oddziale Sodexo niepe∏nosprawni pracujà g∏ównie
w jednostkach Êwiadczàcych obs∏ug´ ˝ywieniowà. Sà to osoby
z ró˝nymi dysfunkcjami, w tym z niepe∏nosprawnoÊcià umys∏owà. Niepe∏nosprawni pracujà tak˝e w centrali spó∏ki.

• Niepe∏nosprawni: 90
(4% zatrudnionych)

Program zatrudniania niepe∏nosprawnych zosta∏ uruchomiony w 2004 roku. Poprzedzi∏y go d∏ugie
przygotowania. Pomys∏odawczyni programu wzi´∏a udzia∏ w szkoleniu na poziomie Grupy Sodexo we
Francji. Przeprowadzono równie˝ szkolenia zwi´kszajàce ÊwiadomoÊç kadry kierowniczej w zakresie komunikacji, praw i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych osobom niepe∏nosprawnym. Wprowadzono niezb´dne
zmiany w procedurach wewn´trznych. Informacje o programie pojawia∏y si´ w e-mailach do pracowników oraz w specjalnych folderach. Na comiesi´cznych spotkaniach kadry kierowniczej przedstawiano
sprawozdania i informacje dotyczàce programu. Obecnie nie prowadzi si´ ju˝ specjalnych akcji informacyjnych, natomiast wszyscy nowo zatrudnieni dowiadujà si´, ˝e w ich zespo∏ach mogà si´ znaleêç
osoby z dysfunkcjami.
Aby dotrzeç ze swojà ofertà do niepe∏nosprawnych, firma podj´∏a wspó∏prac´ z Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania Osób Niepe∏nosprawnych Intelektualnie „Centrum DZWONI”. DziÊ wspó∏pracuje z fundacjami i organizacjami z ca∏ej Polski, m.in. z Fundacjà Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe∏nosprawnych, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe∏nosprawnych „Razem”, Fundacjà Integracja,
ChrzeÊcijaƒskim Stowarzyszeniem Osób Niepe∏nosprawnych Ich Rodzin i Przyjació∏ „Ognisko” oraz z urz´dami pracy. Cz´Êç niepe∏nosprawnych pracowników pozyskuje si´ tak˝e przez og∏oszenia, w których
firma zaznacza, ˝e praca odbywa si´ w „Êrodowisku pracy przyjaznym osobom niepe∏nosprawnym”.
Wdro˝enie do pracy pracowników z niepe∏nosprawnoÊcià fizycznà nie ró˝ni si´ niczym od wdro˝enia
pracowników pe∏nosprawnych. Natomiast wdro˝enie pracowników niepe∏nosprawnych intelektualnie
przebiega z udzia∏em trenera pracy, który pomaga im przez pierwszy okres zatrudnienia (6 miesi´cy).
Koszty zatrudnienia trenera pracy pokrywajà zwykle fundacje lub urz´dy pracy.
Przy przydzielaniu zadaƒ bierze si´ pod uwag´ predyspozycje, kompetencje, umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia pracownika. W przypadku osób niepe∏nosprawnych uwzgl´dnia si´ tak˝e wynikajàce
z niepe∏nosprawnoÊci ograniczenia, np. zakaz podnoszenia obcià˝eƒ powy˝ej 20 kg. Osobom niepe∏nosprawnym intelektualnie przydzielane sà prace prostsze i powtarzalne, jak zawijanie sztuçców czy
porcjowanie sa∏atki. Pracownicy pe∏no- i niepe∏nosprawni dobrze si´ uzupe∏niajà; niepe∏nosprawni
intelektualnie ch´tnie wykonujà czynnoÊci, których nie chcà wykonywaç pracownicy pe∏nosprawni.
Cele pracowników wynikajà z ich zakresu obowiàzków. Wszyscy sà oceniani wed∏ug jednakowych
kryteriów. Ocena osób niepe∏nosprawnych intelektualnie odbywa si´ na bie˝àco, ju˝ bez udzia∏u trenera
pracy. Pracownicy niepe∏nosprawni fizycznie majà taki sam dost´p do szkoleƒ i awansów jak pe∏nosprawni,
natomiast osoby z niepe∏nosprawnoÊcià umys∏owà mogà awansowaç jedynie do pewnego poziomu.
Wszyscy pracownicy sà zapraszani do udzia∏u w spotkaniach integracyjnych. W przypadku pracowników niepe∏nosprawnych intelektualnie o zgod´ na udzia∏ w integracji bywajà proszeni ich rodzice.

Dane dotyczàce zatrudniania niepe∏nosprawnych sà odnotowywane w raportach rocznych sk∏adanych przed Grupà Sodexo we Francji, w comiesi´cznych raportach wewn´trznych, a tak˝e w procedurach
BHP dotyczàcych wdra˝ania pracowników niepe∏nosprawnych. Tematyka ta jest tak˝e poruszana na okresowych spotkaniach kadry kierowniczej, podczas których mened˝erowie mogà zg∏osiç pojawiajàce si´
problemy czy ch´ç zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych. Sodexo organizuje tak˝e wewn´trzne akcje
informacyjne dotyczàce praw pracowniczych, w razie wàtpliwoÊci czy problemów zatrudnione w firmie
osoby mogà si´ skonsultowaç z dyrektor HR (pracownik mo˝e pozostaç anonimowy).
Prowadzony przez Sodexo Polska program zatrudniania niepe∏nosprawnych jest wzorem dla oddzia∏ów firmy zlokalizowanych w innych krajach.

