Mamy szcz´Êcie, ˝e niepe∏nosprawni
sà w naszym zespole
Rehab Station Stockholm
Firma Rehab Station Stockholm zajmuje si´ rehabilitacjà
osób niepe∏nosprawnych. Specjalizuje si´ w rehabilitacji po pora˝eniach mózgowych i uszkodzeniach rdzenia kr´gowego.
Zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych wpisuje si´ w polityk´
firmy, która promuje aktywnoÊç zawodowà i spo∏ecznà osób
z dysfunkcjami. Niepe∏nosprawni pracownicy pracujà m.in.
na stanowiskach rehabilitantów, przez co mogà stanowiç wzór
dla pacjentów w zakresie aktywnoÊci zawodowej i spo∏ecznej. Sà
te˝ zatrudniani na stanowiskach pracowników socjalnych, kontrolerów, specjalistów IT i lekarzy.

• Paƒstwo: Szwecja
• Bran˝a: opieka medyczna
• Liczba zatrudnionych: 120
• Niepe∏nosprawni: 18
(15% pracowników)

W∏aÊciciel firmy jest osobà niewidomà, od lat bardzo aktywnà sportowo. Poczàtkowo dzia∏alnoÊç firmy koncentrowa∏a si´
na trenowaniu dru˝yn i osób niepe∏nosprawnych. Jednym ze spostrze˝eƒ za∏o˝yciela firmy by∏o to,
˝e niepe∏nosprawni aktywni w sporcie sà aktywni tak˝e w innych dziedzinach ˝ycia. Uzna∏ zatem za dobry pomys∏ zatrudnianie w zespo∏ach rehabilitacji takich w∏aÊnie osób. Obecnie w ka˝dym zespole sà
zatrudnione osoby z dysfunkcjami.
Pracownicy zg∏aszajà si´ do firmy w odpowiedzi na og∏oszenie o prac´ lub sà zatrudniani „z polecenia”. Niektórzy z instruktorów rozpocz´li prac´ po tym, jak ich aktywnoÊç sportowa lub spo∏eczna
zosta∏a dostrze˝ona przez firm´ Rehab. P∏aszczyznà do kontaktów z potencjalnymi kandydatami sà dla
firmy wydarzenia oraz kluby sportowe dla niepe∏nosprawnych.
Ze wzgl´du na potrzeby klientów firma Reahab Station musia∏a od poczàtku mieç infrastruktur´ dostosowanà do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Poza przygotowaniem odpowiedniego stanowiska pracy, które jest dzia∏aniem standardowym, komfort niepe∏nosprawnych pracowników i klientów bierze si´
równie˝ pod uwag´ podczas planowania przestrzeni (np. miejsca dla osób niepe∏nosprawnych sà bardzo
blisko wejÊcia i majà wi´ksze rozmiary). Niepe∏nosprawni pracownicy mogà te˝ korzystaç przy dojeêdzie
do pracy z taksówek – ich koszt jest zwracany przez paƒstwo. Niektórzy pracujà na cz´Êç etatu, inni majà ruchomy czas pracy. Rzàd pokrywa koszty dostosowania stanowiska pracy. Pracownik mo˝e wystàpiç
o dofinansowanie sprz´tu technicznego, którego potrzebuje. Firma Rehab jako pracodawca wyst´puje
niekiedy o dofinansowanie asystenta osoby niepe∏nosprawnej. Pomaga tak˝e swoim pracownikom – firma sponsoruje m.in. sprz´t sportowy (np. specjalne wózki inwalidzkie do uprawiania sporów). CzeÊç
pracowników firmy reprezentuje Szwecj´ na paraolimpiadach, których Rehab Station jest sponsorem.
Szkolenia z zakresu niepe∏nosprawnoÊci dotyczà g∏ównie personelu lekarskiego i piel´gniarskiego,
raz na jakiÊ czas obejmowani sà nimi tak˝e mened˝erowie zespo∏ów. Rehabilitanci i fizjoterapeuci
posiadajà zwykle potrzebne kompetencje.
Cele sà wyznaczane poczàtkowo w odniesieniu do ca∏ej organizacji, a nast´pnie przek∏adane
na cele ka˝dego zespo∏u. Wyznaczanie celów organizacji i zespo∏u uwzgl´dnia zagadnienie niepe∏nosprawnoÊci, nie jest jednak w ˝aden sposób zwiàzane z niepe∏nosprawnoÊcià konkretnej osoby. Natomiast zadania w ka˝dym zespole sà wyznaczane pod kàtem mo˝liwoÊci poszczególnych osób i ich zakresów obowiàzków. Pracownicy sà rozliczani wed∏ug tych samych regu∏ w zale˝noÊci od stanowiska.
G∏os ka˝dego pracownika jest tak samo wa˝ny. Ka˝dy ma prawo zg∏osiç swój pomys∏ czy innowacj´,
która mo˝e poprawiç prac´ zespo∏u i samej firmy. Pracownicy pe∏no- i niepe∏nosprawni majà taki sam
dost´p do szkoleƒ. Osoby niepe∏nosprawne mogà dodatkowo korzystaç ze szkoleƒ finansowanych
przez paƒstwo, które nie sà dost´pne dla pozosta∏ych. Niepe∏nosprawni majà te˝ w firmie mo˝liwoÊç
awansu. WÊród mened˝erów jest np. osoba poruszajàca si´ na wózku inwalidzkim.

Rehab Station buduje swój wizerunek jako us∏ugodawcy i pracodawcy m.in. poprzez sponsorowanie imprez sportowych i udzia∏ pracowników w zawodach. Prowadzi tak˝e program badawczy
we wspó∏pracy z Karolinska University Hospital, dotyczàcy diagnozy i rehabilitacji uszkodzeƒ rdzenia
kr´gowego. Firma pomaga budowaç w Afryce placówki dostosowane do rehabilitacji urazów rdzenia
kr´gowego (Unity for Spinalcord).

