Kto, jeÊli nie my
Parlament Europejski
Parlament Europejski jest organem prawodawczym Unii
Europejskiej. Jego dzia∏alnoÊç wspiera Sekretariat Parlamentu.
Jednym z za∏o˝eƒ polityki HR Parlamentu jest to, by jego struktura zatrudnienia, a tak˝e struktura zatrudnienia Sekretariatu
odzwierciedla∏y ró˝norodnoÊç spo∏eczeƒstwa Unii, równie˝
w obszarze niepe∏nosprawnoÊci. W Parlamencie nie prowadzi
si´ natomiast statystyk dotyczàcych pracowników z niepe∏nosprawnoÊcià. Ze wzgl´du na ograniczenia prawne dane dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci sà poufne.

• Paƒstwo:
Belgia/Luxemburg
• Sektor publiczny
• Liczba zatrudnionych: 8452

• Niepe∏nosprawni:
dane obj´te tajemnicà
Od poczàtku istnienia Parlamentu Europejskiego w instytuze wzgl´du na polityk´
cji tej byli zatrudniani niepe∏nosprawni. Zgodnie z regulacjami
antydyskryminacyjnà.
wewn´trznymi nie mo˝na ich dyskryminowaç przy zatrudnieniu.
W razie potrzeby dostosowuje si´ miejsca pracy do ich potrzeb.
Konieczne dzia∏ania dostosowawcze podejmuje si´ te˝, gdy pracownik nabywa niepe∏nosprawnoÊç
w okresie zatrudnienia. Co jakiÊ czas prowadzi si´ specjalne nabory osób niepe∏nosprawnych na praktyki, sta˝e lub do pracy. W og∏oszeniach o prac´ pojawiajà si´ odwo∏ania do polityki równych szans,
sà one rozsy∏ane do specjalistycznych publikacji i organizacji (jak Europejskie Forum Niepe∏nosprawnoÊci czy Europejska Agencja ds. Rozwoju Szkolnictwa Specjalnego). Parlament wyda∏ tak˝e publikowany
w Dzienniku Urz´dowym informator dla kandydatów, który zawiera wzór zawiadomienia o konkursie
na wakujàce stanowisko oraz rozdzia∏ przeznaczony dla kandydatów z niepe∏nosprawnoÊcià, informujàcy o Kodeksie Dobrej Praktyki. W formularzach zg∏oszeniowych kandydaci z niepe∏nosprawnoÊcià
mogà wpisaç, jakich udogodnieƒ potrzebujà, by wziàç udzia∏ w testach rekrutacyjnych. Departament
odpowiedzialny za rekrutacj´ ma obowiàzek do∏o˝yç staraƒ, by ewentualne bariery zosta∏y zlikwidowane
(np. powinien zapewniç niepe∏nosprawnym dost´p do budynku, przydzieliç dodatkowy czas na wykonanie zadaƒ itd.). Budynki Parlamentu sà przystosowane do potrzeb osób poruszajàcych si´ na wózkach i niewidomych. Osoby niepe∏nosprawne posiadajà równie˝ techniczne wyposa˝enie stanowisk
pracy, które umo˝liwia im sprawne wykonywanie obowiàzków.
Wdro˝enie niepe∏nosprawnego pracownika rozpoczyna si´ od ustalenia czasu i organizacji pracy.
Mo˝e on pracowaç w elastycznym czasie pracy, w skróconym wymiarze, korzystaç z cz´stszych przerw
i pracowaç zdalnie (telepraca).
Na proÊb´ prze∏o˝onego zespo∏u, do którego do∏àcza niepe∏nosprawny pracownik, przeprowadza
si´ jednodniowe szkolenie, które obejmuje:
•

zagadnienia dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci – definicje, postrzeganie, sposoby pozyskiwania informacji o niepe∏nosprawnoÊci,

•

polityki, procedury i ustawodawstwo dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci,

•

medyczne i spo∏eczne podejÊcie do niepe∏nosprawnoÊci,

•

dobre praktyki i dostosowanie stanowiska pracy,

•

„zasady etykiety” w kontakcie z osobami niepe∏nosprawnymi – sposób komunikacji, poruszanie zagadnieƒ dotyczàcych niepe∏nosprawnoÊci.

Okresowo prowadzone sà równie˝ szkolenia podnoszàce ÊwiadomoÊç pracowników w obszarze
ró˝norodnoÊci – p∏ci, narodowoÊci, sprawnoÊci fizycznej.

Na etapie ustalania zakresu obowiàzków bierze si´ pod uwag´ to, ˝e osoba niepe∏nosprawna nie
mo˝e wykonywaç zadaƒ szkodliwych dla jej stanu zdrowia czy zbyt trudnych ze wzgl´du na jej ograniczenia fizyczne. Bywa, ˝e osoba, która otrzyma∏a okreÊlone stanowisko, okazuje si´ niezdolna do
wykonywania przydzielonych obowiàzków ze wzgl´du na swojà niepe∏nosprawnoÊç. Wtedy zapada
decyzja o jej przekwalifikowaniu. Podobnie jest w przypadku awansu – obowiàzki sà ka˝dorazowo
uzgadniane, a pracownik mo˝e zg∏osiç potrzeb´ konkretnych usprawnieƒ. Odbywa si´ to podczas
indywidualnych konsultacji. Podobna procedura ma miejsce w przypadku, gdy pracownik Parlamentu
nabywa okreÊlony stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci w trakcie pracy.
Osoby niepe∏nosprawne majà taki sam dost´p do szkoleƒ jak pe∏nosprawni pracownicy. Sekretariat
Parlamentu bierze na siebie odpowiedzialnoÊç za taki sposób organizacji szkolenia, by mog∏y w nim
uczestniczyç osoby niepe∏nosprawne (np. poprzez odpowiednie przygotowanie materia∏ów czy miejsca
szkolenia). Podobnie jest w przypadku zebraƒ zespo∏ów. Parlament Europejski prowadzi równie˝ wiele
dzia∏aƒ promujàcych solidarnoÊç i zró˝nicowanie spo∏eczne oraz równoÊç szans w zatrudnieniu.

