Przyjdê taki, jaki jesteÊ
Électricité Réseau Distribution France
Électricité Réseau Distribution France zarzàdza 95% sieci
dystrybucji energii elektrycznej we Francji. Firma posiada polityk´
ró˝norodnoÊci, która obejmuje zró˝nicowanie narodowoÊciowe,
wiekowe, etniczne, pod wzgl´dem p∏ci i niepe∏nosprawnoÊci.
W zakresie zatrudniania niepe∏nosprawnych firma podpisa∏a
umow´ o wspó∏pracy z regionalnym oddzia∏em Ministerstwa
Pracy, wspó∏pracuje tak˝e z CAP Emploi – krajowà siecià specjalistów zatrudnienia osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
ERDF zatrudnia osoby niepe∏nosprawne w ca∏ej strukturze
organizacyjnej. Sà wÊród nich niewidomi lub niedowidzàcy,
nies∏yszàcy lub niedos∏yszàcy, osoby z niepe∏nosprawnoÊcià procesów poznawczych, niepe∏nosprawni ruchowo oraz osoby
z problemami uk∏adu kostno-mi´Êniowego.

• Paƒstwo: Francja
• Bran˝a: energetyczna
• Liczba zatrudnionych:
36000
• Niepe∏nosprawni: ok. 1000
(3% zatrudnionych)

W 2009 roku utworzony zosta∏ departament ds. ró˝norodnoÊci i wtedy polityka firmy wobec ró˝norodnoÊci zosta∏a skodyfikowana. Jej elementem jest program zatrudniania niepe∏nosprawnych.
Polityka zatrudniania osób niepe∏nosprawnych by∏a komunikowana pracownikom bezpoÊrednio po podpisaniu porozumienia z Ministerstwem Pracy i rok póêniej, kiedy przyszed∏ czas na podsumowanie i przedstawienie dalszych planów. Na list´ celów firma wpisa∏a zatrudnianie minimum 30 osób niepe∏nosprawnych
ka˝dego roku oraz przyj´cie rocznie co najmniej 16 osób uczàcych si´ lub studiujàcych na praktyki lub sta˝e. Program zatrudniania osób niepe∏nosprawnych w ERDF ewoluowa∏ od poszukiwania odpowiedniej
osoby na dane stanowisko do poszukiwania odpowiedniego stanowiska dla danej osoby.
Du˝ym problemem dla firmy jest znalezienie odpowiednich kandydatów wÊród osób z niepe∏nosprawnoÊcià, dlatego podj´∏a wspó∏prac´ z organizacjami dzia∏ajàcymi na rzecz niepe∏nosprawnych
studentów i pomaga im w zdobyciu wiedzy i doÊwiadczenia. Proces rekrutacji osób niepe∏nosprawnych
jest prowadzony przez dedykowanych konsultantów. Osoby niepe∏nosprawne mogà si´ zg∏aszaç
do ERDF za poÊrednictwem specjalnego adresu e-mail – ich CV jest wtedy weryfikowane przez osob´
zajmujàcà si´ rekrutacjà osób niepe∏nosprawnych. Firma dba równie˝, by przebieg rozmowy rekrutacyjnej by∏ dostosowany do mo˝liwoÊci niepe∏nosprawnego kandydata, np. w razie potrzeby zapewnia t∏umacza j´zyka migowego.
Gdy pracownik niepe∏nosprawny zostanie zatrudniony, przedstawiciel firmy odbywa z nim rozmow´
dotyczàcà przystosowania stanowiska pracy. Ustalajà wspólnie, jakich narz´dzi, oprogramowania
i rozwiàzaƒ w zakresie organizacji pracy potrzebuje. Je˝eli pracownik niepe∏nosprawny zgodzi si´, zespó∏
jest informowany o jego niepe∏nosprawnoÊci na spotkaniu, w którym mo˝e równie˝ on sam uczestniczyç. W razie potrzeby mened˝er zespo∏u i jego podw∏adni majà zapewnionà pomoc psychologa.
W firmie wprowadzono polityk´ antydyskryminacyjnà. Pracownicy majà do dyspozycji specjalny
adres e-mail oraz numer telefonu, pod którymi mogà zg∏aszaç pojawiajàce si´ problemy czy nadu˝ycia.
W razie potrzeby jest te˝ formowana grupa pracowników, którzy dyskutujà nad problemem oraz starajà
si´ znaleêç rozwiàzanie. ERDF zach´ca równie˝ swoich pracowników do udzia∏u w specjalnych szkoleniach.
W przypadku osób niepe∏nosprawnych szczególnie istotne okazujà si´ wdro˝enie do pracy i integracja z zespo∏em. Nowe osoby z niepe∏nosprawnoÊcià biorà udzia∏ w regularnych rozmowach, które
stanowià swego rodzaju „punkty kontrolne”.

Decyzja o udziale pracownika w szkoleniu czy o jego awansie nale˝y do prze∏o˝onego i jest zwiàzana z piastowanym przez danego pracownika stanowiskiem, jego zakresem zadaƒ i kompetencjami.
Okresowo dzia∏ HR porównuje sytuacje pe∏no- i niepe∏nosprawnych pracowników przyj´tych w tym samym czasie, na podobne stanowiska, z podobnym wykszta∏ceniem, w obr´bie tych samych zespo∏ów.
Je˝eli pracownik niepe∏nosprawny znajduje si´ w gorszej zawodowo sytuacji, mened˝er musi wyjaÊniç,
czym to jest spowodowane.
Osoby niepe∏nosprawne sà rozliczane z realizacji celów na takich samych zasadach jak inni pracownicy, aczkolwiek cele sà dostosowywane do ich mo˝liwoÊci. Podczas oceny rocznej porusza si´ równie˝
temat niepe∏nosprawnoÊci. Mened˝erowie pytajà podw∏adnych, czy potrzebujà jakichÊ dodatkowych
udogodnieƒ i czy uwa˝ajà, ˝e ich cele sà dostosowane do ich mo˝liwoÊci. JeÊli mened˝er ma problemy
z poruszaniem tematu niepe∏nosprawnoÊci w rozmowie z pracownikiem, mo˝e zaprosiç do udzia∏u
w niej osob´ z dzia∏u HR lub zewn´trznego eksperta specjalizujàcego si´ w tej tematyce.
Firma zaopatruje si´ równie˝ u dostawców zatrudniajàcych osoby niepe∏nosprawne oraz w zak∏adach pracy chronionej. Bierze tak˝e udzia∏ w konsultacjach dotyczàcych rozwiàzaƒ prawnych w zakresie
niepe∏nosprawnoÊci i rynku pracy.

