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Departament Integracji Spo∏ecznej Osób Niepe∏nosprawnych
formu∏uje, wprowadza i koordynuje cypryjskà polityk´ wobec
niepe∏nosprawnoÊci. Jest tak˝e odpowiedzialny za wprowadza-
nie reform umo˝liwiajàcych pe∏nà integracj´ spo∏ecznà osób 
niepe∏nosprawnych.

Departament zatrudniania pracowników z niepe∏nosprawno-
Êcià ruchowà i wzrokowà. W zakresie ich zadaƒ sà: wspó∏praca
z instytucjami mi´dzynarodowymi, przygotowywanie raportów,
monitorowanie regulacji prawnych (Social Inclusion Officer);
prace administracyjne i organizacyjne, reprezentowanie Depar-
tamentu na spotkaniach i konferencjach (Clerical Staff); obs∏uga
telefoniczna klientów, udzielanie informacji o Departamencie 
i organizowanych przez niego akcjach, wspieranie ró˝nych insty-
tucji publicznych dzia∏ajàcych na rzecz niepe∏nosprawnych (Telephone Operator). W 2011 roku instytu-
cja przenios∏a si´ do nowego budynku, który jest w pe∏ni dostosowany do potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych. Dodatkowo pracownicy niepe∏nosprawni majà zapewnione miejsca parkingowe bezpoÊrednio
przy wejÊciu do budynku.

Cypryjskie prawo umo˝liwia niepe∏nosprawnym ubieganie si´ o prac´, jeÊli tylko spe∏niajà kryteria
rekrutacyjne i sà zdolni wykonywaç zadania na danym stanowisku. Ponadto ustawa o s∏u˝bie cywilnej
z 1990 roku daje osobom niepe∏nosprawnym pierwszeƒstwo w zatrudnieniu w administracji, w przy-
padku gdy posiadajà takie same kompetencje jak inni kandydaci. W instytucjach publicznych, edukacyj-
nych i samorzàdach lokalnych niepe∏nosprawni powinni stanowiç minimum 10% ogó∏u pracowników.

Proces rekrutacji do Departamentu Integracji Spo∏ecznej Osób Niepe∏nosprawnych zaczyna si´ 
zawsze od badaƒ lekarskich, które majà potwierdziç, ˝e kandydat mo˝e wykonywaç prac´ na danym
stanowisku. Nast´pnie zdaje on egzaminy i bierze udzia∏ w dwóch rozmowach kwalifikacyjnych, które
przeprowadza departament HR i przysz∏y prze∏o˝ony. Podczas rozmowy analizuje si´ dotychczasowe
doÊwiadczenia zawodowe kandydata i jego kompetencje. Na bazie zebranych informacji podejmuje si´
decyzj´ o z∏o˝eniu oferty wybranej osobie.

Opini´ ka˝dego pracownika, w tym niepe∏nosprawnego, bierze si´ pod uwag´ przy wyznaczaniu
celów i podejmowaniu decyzji. JeÊli okazuje si´, ˝e osoba niepe∏nosprawna z jakiegoÊ powodu nie mo-
˝e zrealizowaç postawionego jej zadania, wówczas – podobnie jak ka˝dy inny pracownik – mo˝e liczyç
na wsparcie prze∏o˝onego i kolegów z zespo∏u. Ka˝dy w Departamencie ma takie same szanse
na awans i rozwój zawodowy.

Dla organizacji, której misjà jest wspieranie integracji osób z dysfunkcjami, ogromnà wartoÊç sta-
nowi wiedza pracowników na temat problematyki niepe∏nosprawnoÊci i ró˝nego rodzaju barier, jakie
napotykajà w codziennym ˝yciu.

Podobnie jak inne instytucje publiczne na Cyprze Departament publikuje w oficjalnych dokumen-
tach informacj´ o liczbie zatrudnionych niepe∏nosprawnych w danym roku.

• Paƒstwo: Cypr

• Sektor publiczny

• Liczba zatrudnionych: 20

• Niepe∏nosprawni: 3 
(15% zatrudnionych)


