Zaplanuj
przyszłość

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 7
Jest to nowa placówka,
została powołana do życia w 2002
roku i jest jedyną w Rudzie Śląskiej
szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów
z orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym
stopniu
upośledzenia
umysłowego i skierowaniem do
kształcenia specjalnego.
W skład szkoły wchodzi Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Nr 6 i Szkoła
Przysposabiająca do Pracy.

Warunkiem
przyjęcia
do
szkoły jest złożenie w sekretariacie
szkoły teczki z następującymi
dokumentami:
• podanie
(druk dostępny w sekretariacie)
• życiorys
• świadectwo ukończenia gimnazjum
• opinia wychowawcy klasy
• opinia psychologa
• karta zdrowia ucznia
• 3 zdjęcia
• orzeczenie Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej o potrzebie kształcenia
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specjalnego (dla uczniów z terenu
Rudy Śląskiej jest to PPP w Rudzie
Śląskiej-Bykowinie, ul. Chrobrego 6,
tel. 032 248-73-06)
Obenie
szkoła
nie
jest
przytsosowana do przyjęcia uczniów
poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Brak jest odpowiednich
podjazdów i wind.

Uczniowie mają do dyspozycji
kilkanaście klas i pracowni. Wszystkie
są
doskonale
wyposażone
w nowoczesny sprzęt multimedialny,
profesjonalne
pomoce
naukowe
i funkcjonalne meble. Dwie pracownie
w tym klasa, w której zajęcia mają
głównie uczniowie SPDP, posiadają
interaktywną tablicę. W każdej klasie
jest komputer i dostęp do Internetu.
W szkole są dwie pracownie
komputerowe
z
wysokiej
klasy
sprzętemWszystkie urządzenia są do
dyspozycji uczniów i przez nich są
obsługiwane.
Uczniowie
mają
możliwość
uczestniczenia
w
atrakcyjnie
organizowanych zajęciach lekcyjnych.
Lekcja
historii,
przysposobienia
obronnego czy zajęcia profilaktyczne
nie muszą się przecież odbywać
zawsze w klasie…

Młodzież
jest
zachęcana
do
uczestniczenia w bogatej ofercie
imprez i zajęć pozalekcyjnych. W
zależności od potrzeb i zainteresowań
uczniów w każdym roku szkolnym
organizowane są kółka muzyczne,
fotograficzne,
florystyczne,
turystyczne,
sportowe,
Caritas.
Organizowane są dyskoteki, rajdy
i
wycieczki.
W
trakcie
zajęć
pozalekcyjnych
uczniowie
przygotowują
się
do
udziału
w
przeglądach
i
festiwalach
twórczości,
gdzie
zdobywają
wyróżnienia i wysokie miejsca.
W

szkole organizowane są imprezy
zgodnie z kalendarzem uroczystości
państwowych, religijnych i świeckich.
Wszyscy uczniowie są włączani
i
zachęcani
do
aktywnego
uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,
biorą udział w organizowaniu imprez
i uroczystości szkolnych, przez co
nawiązują
nowe
znajomości,
zawiązują przyjaźnie. W szkole, co
roku, organizowane są„sztandarowe”
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uroczystości
i
imprezy
charakterystyczne dla ZSP 7. Jest to
m.in. Festiwal Nauki, Dzień Ślązoka,
Dzień Rodziny.
W pewnej odległości od szkoły
znajduje się budynek, w którym mieści
się duża i mała sala gimnastyczna
i atrakcyjnie wyposażona siłownia.
Obok szkoły jest duże boisko
sportowe. Uczniowie mają możliwość
kształtowania cech motorycznych
poprzez wykorzystanie naturalnych
form ruchu, gimnastyki, w grach
zespołowych i zabawach.
Młodzież ma możliwość poznawania
dyscyplin sportowych, w których do tej
pory nie uczestniczyli takich jak kajaki
czy narty. Organizowane są regularne
wyjścia na basen, kręgle, a okresie
zimowym na lodowisko.

Najsprawniejsi
uczniowie
są
członkami sekcji terenowej Olimpiad
Specjalnych „Szczypiory”. Godnie
reprezentują szkołę na regionalnych i
ogólnopolskich zawodach sportowych
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w koszykówce, siatkówce, tenisie
stołowym, pływaniu, piłce nożnej,
odnosząc znaczące sukcesy.
Rokrocznie w szkole organizowany

jest turnus rehabilitacyjny. Zwykle
wyjazdy organizowane są nad morze.
Szkoła zapewnia uczniom
profesjonalną opiekę specjalistów –
psychologa, pedagoga i logopedy.
Uczniowie i rodzice mogą uzyskać
fachową
poradę
i
wsparcie.
Na stałe zatrudniona jest również
pielęgniarka szkolna.
Bardzo ważną rolę w życiu
szkoły odgrywają Rodzice uczniów.
Są oni systematycznie włączani
w organizację imprez i uroczystości
szkolnych. Wielu rodziców samych
chętnie
zgłasza
chęć
udziału
i pomocy.
Absolwenci szkoły chętnie do
niej wracają – żeby spotkać się
z przyjaciółmi i nauczycielami. Tak
zrodził się pomysł założenia Klubu
Absolwenta.
Spotkania
klubu
odbywają się systematycznie raz w
tygodniu.
Członkowie,
podczas
spotkań
przy
kawie
i ciasteczku, opowiadają o tym czym
zajmują się obecnie, wymieniają się
plotkami,
sympatycznie
spędzają
czas.
Z myślą, również o absolwentach,
w szkole realizowane są programy
współfinansowane
przez
Unię
Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego. Jest to
między innymi Projekt "Szansa".
Realizacja programu przewidziana
jest do czerwca 2010 roku. Celem
programu jest aktywizacja społeczna i
zawodowa młodzieży w wieku 15 - 25
lat
zagrożonej
wykluczeniem
społecznym. Zadania w ramach tego
projektu skupiają się na przełamaniu
braku wiary we własne możliwości.
syndromu bezradności społecznej
i
wyeliminowaniu
bariery
w
komunikacji
interpersonalnej.
A ostatecznie pomóc w znalezieniu
i utrzymaniu stałej pracy. Zadania
powyższe realizowane są w formie
warsztatów.

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy
Głównym zadaniem Szkoły
Przysposabiającej do Pracy (SPDP)
jest przygotowanie uczniów do
pracy, a w szczególności ćwiczenie
określonych umiejętności i nawyków
praktycznych,
które
obejmuje
rzetelność
wykonywanej
pracy.
Systematyczna praca położona jest
na doskonalenie sfery zachowań
z zakresu komunikacji, współżycia
w
grupie
oraz
integracji
ze
społeczeństwem.
Uczniowie nabywają wiedzę i ćwiczą
umiejętności
posługiwania
się
podstawowymi
technikami
w zawodach ceramik, introligator,
dekorator,
kucharz,
krawiec,
stolarz, ogrodnik. W toku nauki
poznają
zasady
właściwego
stosowania
określonych
technik,
przygotowują się wykonywania pracy
zawodowej i zachowania w miejscu
pracy, mają możliwość rozwijania
uczuć, wyobraźni, własnej ekspresji,

zdolności
działania
i
potrzeby
obcowania z plastyką w różnych
formach.

Nauka w szkole odbywa się w cyklu
3-letnim jednak nie dłużej niż do 24
roku życia. To oznacza, że aby uczeń
ukończył SPDP, powinien rozpocząć
naukę nie później niż po ukończeniu
21 lat.

Wszystkie zajęcia przysposabiające
do pracy odbywają się na terenie
szkoły
(pracownia
ceramiczna,
gospodarstwa domowego),
w budynku bezpośrednio do niej
przylegającym (pracownia ogrodnicza,
krawiecka) lub na terenie ogrodu
szkoły. Oznacza to, że nie ma
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potrzeby szukania miejsca odbywania
ćwiczeń praktycznych poza szkołą.
Pracownie i warsztaty są wyposażone
w profesjonalny sprzęt i narzędzia do
ćwiczeń,
a
stanowiska
pracy
odpowiadają możliwościom uczniów.
W okresie od wiosny do jesieni zajęcia
ogrodnicze odbywają się na terenie
placu szkoły. Pod okiem nauczycieli
zawodu
uczniowie
odbywają
ćwiczenia
praktyczne
dbając
jednocześnie o piękny wygląd terenu
przyszkolnego. W okresie późnej
jesieni i zimy planowane są zajęcia
w
pracowni.
Uczniowie
ćwiczą
umiejętności wykonania bukietów,
stroików świątecznych, wieńców.

Oprócz
udziału
w
zajęciach
praktycznych uczniowie uczestniczą
w wycieczkach do miejsc i zakładów
pracy związanych z konkretnym
zawodem.
Na
zajęciach
kształtujących
umiejętności pracy w zawodzie
ceramika,
dekoratora,
krawca
przygotowywane są dzieła, które
systematycznie można podziwiać
i
zakupić
na
sezonowo
organizowanych kiermaszach. Prace
uczniów prezentowane są również
poza szkołą na konkursach twórczości
gdzie
zdobywają
wyróżnienia
i
wysokie
miejsca
godnie
reprezentując szkołę.
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Obok ćwiczeń praktycznych,
młodzież bierze udział w zajęciach
z
zakresu
funkcjonowania
w społeczeństwie. Zgodnie ze swoimi
indywidualnymi
możliwościami
rozwijają
wiedzę
o
środowisku
społeczno
–
przyrodniczym
i zachodzącym w nich zmianach,
rozwijają umiejętności matematyczne,
uczą
się
samodzielnego
funkcjonowania
w
najbliższym
otoczeniu lub przy minimalnym
wsparciu drugiej osoby.

Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Nr 6
Biorąc pod uwagę własne
zainteresowania uczniowie kończący
gimnazjum wybierają siebie zawód,
którego chcą się uczyć. Szkoła
zawodowa
oferuje
naukę
w zawodach: sprzedawca, kucharz
małej gastronomii, ogrodnik, fryzjer,
krawiec,
technolog
robót
wykończeniowych, lakiernik, blacharz
samochodowy, mechanik pojazdów
samochodowych, stolarz, murarz,
piekarz oraz inne w zależności od
potrzeb. Warunkiem otwarcia klasy
kształcącej w „innym” zawodzie jest
zebranie grupy minimum 5 osób.
Uczniowie
są
zwykle
łączeni
w zespoły klasowe pod względem
zawodu, którego się uczą. Klasy są
nieliczne, w ich skład wchodzi od 10
do16 uczniów.
Nauka w szkole zawodowej
trwa 3 lata.
W
zależności
od
wybranego
zawodu:
• zajęcia lekcyjne w szkole odbywają
się dwa lub trzy razy w tygodniu, w
pozostałe dni uczniowie odbywają
praktyczne nauki zawodu.
• praktyczna nauka zawodu odbywa
się na terenie szkoły (zawód:
ogrodnik), w Centrum Kształcenia
Praktycznego lub u prywatnych
pracodawców
• zajęcia lekcyjne z przedmiotów
zawodowych odbywają się przez cały
rok szkolny na terenie szkoły lub w
trakcie
miesięcznych
kursów
organizowanych w CKP
Uczniowie
szkoły
zawodowej
systematycznie przygotowują się do
poszukiwania i podjęcia pracy po
ukończeniu szkoły i zadaniu egzaminu

zawodowego.
Dlatego
oprócz
uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
i praktykach zawodowych biorą udział

w bogatej ofercie zajęć i imprez
dodatkowych
organizowanych
w klasie, w szkole lub poza nią.
Uczestniczą
w
wyjazdach
do
zakładów pracy, w których mogą
podjąć naukę po ukończeniu szkoły,
na rokrocznie organizowane targi
pracy. Biorą udział w turniejach na
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najsprawniejszego
ucznia
w zawodzie. Mogą pochwalić się tym,
co już potrafią oraz nabyć nowe
doświadczenia, wiedzę i umiejętności.
Systematycznie
w
szkole
organizowane są zajęcia z zakresu
preorientacji
zawodowej
organizowane przez Urząd Pracy
i wychowawców. Uczniowie wychodzą
do urzędów, dowiadują się co można
w danej instytucji załatwić, gdzie
zwrócić się o pomoc, uczą się
samodzielnego załatwiania spraw,
prawidłowego wypełniania druków,
formularzy i wniosków – czyli tego
wszystkiego, co może im być
potrzebne w samodzielnym życiu.
Nauka w szkole zawodowej kończy

się Egzaminem potwierdzającym
kwalifikacje
zawodowe.
Do
egzaminu może przystąpić uczeń,
który otrzymał świadectwo ukończenia
szkoły zawodowej.
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Uczniowie klas III systematycznie
przygotowani są do egzaminu miedzy
innymi
poprzez
uczestniczenie
w
cyklicznie
organizowanych
próbnych
egzaminach
potwierdzających
kwalifikacje
do
wykonywania wybranego zawodu.
Egzamin ma formę pisemną i ustną.
Etap pisemny składa się z dwóch
części:
• część I obejmuje sprawdzenie
wiadomości i umiejętności właściwych
dla
kwalifikacji
w danym zawodzie
• część II – sprawdzenie wiadomości
i
umiejętności
związanych
z zatrudnieniem i działalnością
gospodarczą.
Etap pisemny przeprowadzany jest
w formie testu składającego się
z zadań zamkniętych zawierających
cztery
odpowiedzi
do
wyboru,
z których tylko jedna odpowiedź jest
prawidłowa.
W części I test zawiera 50 zadań, a w
części II – 20 zadań.
Czas trwania etapu pisemnego dla
wszystkich zawodów wynosi 120
minut, jednak na podstawie opinii
poradni
psychologicznopedagogicznych
lub
orzeczeń
lekarskich,
czas
egzaminu
pisemnego może być wydłużony o
30 minut, a warunki i przebieg
egzaminu są dostosowane do potrzeb
ucznia.
Etap praktyczny sprawdza określony
zakres praktycznych umiejętności dla
zawodu wynikających z tematów
zadań ustalonych w standardzie
wymagań egzaminacyjnych. W tym
etapie zdający powinien wykonać
zadanie egzaminacyjne w formie testu
praktycznego.

Czas trwania etapu praktycznego nie
może być krótszy niż 180 minut i
dłuższy niż 240 minut.
Dojazd do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
nie
jest
utrudniony.
Na
przystankach
komunikacji miejskiej w niedalekiej
odległości od szkoły zatrzymują się
autobusy linii nr 39, nr 146, nr 147, nr
155, nr 230, nr 255 i tramwaj linii nr 18

Na wniosek rodziców uczeń Szkoły
Przysposabiającej do Pracy może być
dowożony do szkoły i odwożony po
zajęciach
do
domu
minibusem
szkolnym. W tej sprawie należy złożyć
wniosek na ręce Prezydenta Miasta
Ruda Śląska.

Mapka
dojazdu.

Kontakt:
adres:
telefon:
email:
strona www:

41-700
Ruda
Śląska,ul. Bujoczka 2
32 243-12-24
zsp7@zsp7.pl
www.zsp7.pl

źródło:
 www.zsp7.pl
 www.oke.poznan.pl
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
W MIASTACH OŚCIENNYCH
 Szkoła Przysposabiająca
do Pracy i Zasadnicza Szkoła
Zawodowa w Zespole Szkół
Nr 42 w Zabrzu
adres:
41-800 Zabrze,
ul. Sienkiewicza 43
tel./fax.
32 271-87-70
email:
infozss42.zabrze@wp.pl
strona www:
www.zss42.zabrze.pl
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w
Zespole Szkół Nr 3 w Chorzowie
adres:
41-500 Chorzów,
ul. 3 Maja 16
tel.
32 241-03-37
fax.
32 348-13-17
email:
zsschorzow@o2.pl
strona www:
www.zss3chorzow.od.pl
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy
przy Zespole Szkół Nr 3
w Bytomiu
adres:
41-905 Bytom,
ul. Konstytucji 20-22
tel./fax. 32 387-59-37
strona www:
www.zs3bytom.eu
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8
adres:
41-902 Bytom,
ul. Józefczaka 40
tel.
32 281-47-23
email:
zsz8.bytom@op.pl
strona www:
www.zsz8.pl
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy
przy Zespole Szkół Nr 2
im. Marii Grzegorzewskiej
w Mikołowie
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adres:

43-190 Mikołów, Plac
Salwatorianów 13
32 226-22-37
zs2@mikolow.iap.pl

tel./fax.
email:
strona www.
www.zs2s-mikolow.pl

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa
przy Zespole Szkół
adres:
41-600
Świętochłowice,
ul. Szkolna 13
tel.
32 245-27-94
źródło:
 www.kuratorium.katowice.pl

Zakład Aktywności
Zawodowej
Zakład aktywności zawodowej
(ZAZ)
jest
tworzony
w
celu
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności
i
osób
zaliczonych
do
umiarkowanego
stopnia
niepełnosprawności,
u
których
stwierdzono
autyzm,
upośledzenie umysłowe lub chorobę
psychiczną.
Zakłady aktywności zawodowej mają
obowiązek :
 zatrudniać co najmniej 70 %
(z ogólnej liczby osób zatrudnionych
w zakładzie) osób niepełnosprawnych,
w szczególności skierowanych do
pracy przez powiatowe urzędy pracy

przystosować
obiekty
i pomieszczenia użytkowane przez
zakład aktywności zawodowej do
przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. Ważnym elementem
jest także uwzględnienie potrzeb

zatrudnionych w zakładzie osób
niepełnosprawnych
w
zakresie
przystosowania ich stanowisk pracy
oraz
pomieszczeń
higienicznosanitarnych (toalet, stołówek) i ciągów
komunikacyjnych.
 uzyskać pozytywną opinię starosty
o potrzebie utworzenia zakładu
aktywności zawodowej na danym
terenie

przeznaczania
uzyskanych
dochodów z prowadzonej działalności
na zakładowy fundusz aktywności
zawodowej, który jest przeznaczany
na
zaspokajanie
potrzeb
osób
niepełnosprawnych np. na zakup
sprzętu i wyposażenia pomagającego
w samodzielnym życiu i uczestnictwie
w życiu społecznym w lokalnym
środowisku, pomoc w przygotowaniu,
budowie, remoncie i wyposażeniu
indywidualnych i zbiorowych form
mieszkalnictwa chronionego dla osób
niepełnosprawnych, a także na
dokształcanie,
przekwalifikowanie
i szkolenia itp.

Mapka
dojazdu
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Na terenie miasta Ruda Śląska
obecnie funkcjonują dwa zakłady
aktywności zawodowej ZAZ Zakład
Usług Pralniczych i ZAZ Zakład Usług
Szwalniczych

Zakład
Aktywności Zawodowej
Zakład Usług Pralniczych
Funkcjonuje od 2004 roku i do
niedawna był jedynym zakładem
aktywności zawodowej w mieście.
Mieści się na terenie Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej –
Bielszowicach.

O pracę w zakładzie może ubiegać
się osoba niepełnosprawna po
ukończeniu 18 roku życia. Należy
posiadać
aktualne
orzeczenie
stwierdzające
umiarkowany
lub
znaczny stopień niepełnosprawności.
Dla mieszkańców Rudy Śląskiej takie
orzeczenie wydaje Powiatowy Zespół
do
Spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności mieszczący się
w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu,
ul. J. Markowej 20 a, tel. 032 344-0308.
Orzeczenie
jest
jedynym
dokumentem, jakie należy posiadać
zgłaszając się do zakładu. Na miejscu
zostaje przeprowadzona rozmowa
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z potencjalnym pracownikiem, zostaje
on wpisany na listę oczekujących.
Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc pracy (56) czas oczekiwania
na przyjęcie wynosi od kilku tygodni
do kilku miesięcy.
W Zakładzie Usług Pralniczych
obecnie
obowiązuje
3-zmianowy
system pracy:
00
00
I zmiana 9 – 13
00
00
II zmiana 13 – 17
00
00
III zmiana 17 - 21
Czas pracy (zmiana) dla pracownika
zmienia się co tydzień. Nie jest to
sztywno
ustalony
harmonogram
pracy.
Zdarzają
się
sytuacje,
w których pracownikowi z różnych
względów (np. podjął naukę w szkole,
zapisał się na kurs doskonalący, itp.)
odpowiada praca tylko w określonych
godzinach. Kierownictwo zakładu
bierze pod uwagę takie wnioski
i zawsze zgadza się na indywidualne
dostosowanie zmian do pracownika.
Etat w ZAZ-ie dla pracownika
niepełnosprawnego wynosi 0,55
etatu, to znaczy, że pracuje on 3
godziny i 51 minut dziennie. W czasie
godzin pracy, na każdej zmianie,
zapewniona jest przerwa na posiłek
oraz (za wyjątkiem III zmiany) przerwa
na rehabilitację leczniczą.
Pracownik może zwrócić się z prośbą
o zwiększenie etatu (czasu pracy).
Biorąc pod uwagę zaangażowanie,
rzetelność wykonywanej pracy i brak
przeciwwskazań
medycznych
pracownika, kierownictwo zakładu
może przychylić się do tej prośby
i zwiększyć czas pracy maksymalnie
do 0,8 etatu to znaczy 6 godzin i 10
minut dziennie.
Niepełnosprawny pracownik otrzymuje
nie mniej niż 55% najniższej stawki
krajowej z funduszy Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób

Niepełnosprawnych
(PFRON)
i
Urzędu Marszałkowskiego.
Dojazd do pracy w zakładzie nie jest
utrudniony.
Na
przystanku
autobusowym mieszczącym się tuż
przy bramie szpitala zatrzymują się
autobusy komunikacji miejskiej linii nr
7, 23, 147, 155, 199, 255.
Na prośbę pracownika jest możliwość
dowożenia go do pracy minibusam.
Zakład
Aktywności
Zawodowej realizuje Indywidualny
Program Rehabilitacji w stosunku do
każdej
zatrudnionej
osoby
niepełnosprawnej.
Indywidualny
program planowany jest w trzech
zakresach po dokładnej diagnozie
potrzeb, problemów i ograniczeń
pracownika:
 rehabilitacja zawodowa – polega
na przygotowaniu do podjęcia pracy
na tzw. otwartym rynku pracy.
Dlatego, też praca w ZAZ-ie jest
określona czasowo do ok. 2 lat.
W zwiększeniu szans znalezienia
zatrudnienia mają pomóc szkolenia
i warsztaty organizowane przez
zakład.

Zakład Usług Pralniczych w Rudzie
Śląskiej przyjmuje do prania bieliznę
pościelową i odzież służbową
pracowników z rudzkich szpitali oraz
prywatnych
zakładów
lekarskich.

Obecnie w zakładzie pierze się
w miesiącu około 22-24 ton prania!

W zależności od zajmowanego
stanowiska pracownik ma za zadanie:
przyjąć
bieliznę
do
prania,
posegregować
ją,
umieścić

w odpowiedniej pralce, a potem
suszarce, wyjąć, wyprasować lub
wymaglować, złożyć, posegregować
i ewentualnie zawiesić na wieszakach
czy zafoliować. W zakładzie dokonuje
się
również
napraw
drobnych
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uszkodzeń pościeli. Do niedawna
sześcioro pracowników zajmowało się
szyciem, obecnie pozostało tylko
jedno stanowisko dla szwaczki. Praca
w pralni nie jest skomplikowania i nie
wymaga
żadnych
specjalnych
umiejętności. Przed objęciem swojego
stanowiska
pracownik
jest
zapoznawany ze swoim zadaniem
i przygotowywany do wykonywania
odpowiednich czynności. Pracownicy
niepełnosprawni pracują pod opieką
osoby pełnosprawnej (instruktora).
Trzema osobami niepełnosprawnymi
opiekuje
się
jeden
instruktor.
Urządzenia i sprzęt w zakładzie
dostosowane są do możliwości
i ograniczeń osoby niepełnosprawnej.
W zakładzie wyróżnia się część
brudną (gdzie przyjmuje się materiał
do prania, segreguje go i umieszcza
w pralkach) oraz część czystą gdzie
wykonuje się pozostałe czynności.
„Bariera higieniczna” wyznaczona
przez zalecenia Sanepidu i BHP jest
przyczyną,
z
powodu
której,
w pralni nie pracują osoby
poruszające
się
na
wózkach
inwalidzkich.
Do dyspozycji pracowników jest
nowocześnie
wyposażony
pokój
z kuchnią gdzie można przygotować
sobie
coś
do
picia,
odgrzać
i zjeść posiłek czy po prostu spędzić
przerwę.
Zakład nie zapewnia pracownikom
posiłków.
Pracownicy przynoszą sobie do pracy
„drugie śniadania”

rehabilitacja
lecznicza
to
ćwiczenia,
masaże
i
zabiegi
rehabilitacyjne, zgodnie z zaleceniami,
realizowane każdego dnia. Na terenie
zakładu
mieści
się
salka
gimnastyczna i rehabilitacyjna. Na
stałe zatrudniony jest rehabilitant

14

i
masażysta.
Dla
pracowników
organizowane są również wyjazdy na
basen, do groty solnej, na turnusy
rehabilitacyjne zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami zespołu.

 rehabilitacja społeczna – ma na
celu
umożliwienie
osobom
niepełnosprawnym
uczestniczenia
w życiu społecznym, a realizowana
jest
przede
wszystkim
przez
wyrabianie
zaradności
osobistej,
pobudzanie aktywności społecznej
osoby niepełnosprawnej, a także
wyrabianie
umiejętności
samodzielnego
wypełniania
ról
społecznych. Ten rodzaj rehabilitacji
jest najbardziej potrzebny. Stworzona
jest możliwość spotkania się z ludźmi
z
takimi
samymi
problemami
zdrowotnymi i ograniczeniami. Praca
narzuca systematyczność, wymusza
dbanie o wygląd zewnętrzny, daje
poczucie
sprawczości,
wzmacnia
wiarę w siebie.
W
zakładzie
systematycznie
organizowane
są
popołudniowe
i weekendowe wyjścia i wyjazdy do
teatru, do kina, na koncerty, kabarety,
na wycieczki. Organizowane są
imprezy, bale, zabawy taneczne
i spotkania z ciekawymi ludźmi. We
wszystkich tych formach pracownicy
chętnie
uczestniczą.
ZAZ

systematycznie
bierze
udział
w
uroczyście
obchodzonych
w naszym mieście Dniach Godności
Osób Niepełnosprawnych.
Wszystkie
formy
wyjazdów
o charakterze zarówno rozrywkowym
jak i rehabilitacji leczniczej są dla
pracowników bezpłatne, finansowane
z
tzw.
Funduszu
Aktywności
Zawodowej.
Wszystkie formy działalności zakładu
są
skrupulatnie
dokumentowane
w kronikach i albumach.
Problemy
pracowników
rozpatrywane
są
indywidualne.
Oferowana jest pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych, spraw, których
załatwienie utrudnia czy uniemożliwia
posiadana niepełnosprawność, pomoc
psychologiczna.
Współpraca z osobami i instytucjami
nawiązywana jest według bieżących
potrzeb pracowników.
Kontakt:
adres:

41-711 Ruda Śląska,
ul.Główna 11,
32 342-13-25
32 344-08-15

telefon:
fax
email:
sekretariat@rudzkizaz.pl
strona www: rudzkizaz.pl

źródło:
 Marta Urbaniec-Sichma – psycholog
w ZAZ Zakład Usług Pralniczych Ruda
Śląska
 www.niepelnosprawni.gov.pl
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie zakładów aktywności
zawodowej
 Ustawa o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia
1997 i późn.zm.
 www.niepelnosprawni.pl

Zakład
Aktywności Zawodowej
Zakład Usług Szwalniczych
1 grudnia 2009 roku otwarty
został drugi w Rudzie Śląskiej Zakład
Aktywności Zawodowej – Zakład
Usług Szwalniczych.

Zakład
Usług
Pralniczych
przeznaczony pierwotnie jedynie do
wykonywania
usług
pralniczych,
wkrótce po uruchomieniu zaczął
świadczyć także usługi szwalnicze.
Niejednokrotnie szpitalne pranie, które
tam
trafiało
było
uszkodzone.
Pracownicy zaczęli zajmować się
również reperacją prania. Pracy było
coraz więcej, pracownicy nie radzili
sobie z praniem i jednocześnie
szyciem,
tym
bardziej,
że
zainteresowanie
usługami
pralni
ciągle rośnie. Tak powstał pomysł
uruchomienia nowego ZAZ-u –
Zakładu Usług Szwalniczych. Obydwa
zakłady ściśle ze sobą współpracują.
Szwalnia zajmuje się reperacją prania,
które trafia tam z pralni.
Ogólne
zasady
funkcjonowania
Zakładu Usług Szwalniczych są
dokładnie
takie
same
jak
w przypadku pralni. A więc dokumenty
potrzebne przy ubieganiu się o pracę,

15

czas
pracy
(etat),
wysokość
zarobków, dojazd (dowóz minibusem)
do pracy oraz zasady realizowania
Indywidualnego
Programu
Rehabilitacji (zawodowej, leczniczej
i społecznej).
Zakłady
posiadają
osobne
kierownictwo,
ale
wspólną
administrację i wszystkie akcje
organizowane są wspólnie. Również

część
pracowników
pralni
posiadających umiejętności z zakresu
szycia przeszło do pracy do Zakładu
Usług Szwalniczych.
Osoba ubiegająca się o pracę
w
szwalni
powinna
mieć
przygotowanie do wykonywania tej
pracy. Dla pierwszych 21 pracujących
już
osób
niepełnosprawnych
przeszkolenie w zakresie kroju

i szycia zorganizowało Centrum
Kształcenia
Praktycznego
finansowane przez Powiatowy Urząd
Pracy oraz ZAZ.
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Szwalnia, podobnie jak pralnia, to
nowoczesny
zakład
spełniający
warunki i normy przystosowania do
pracowników
niepełnosprawnych
również
ruchowo.
W
szwalni
zatrudniane
są
także
osoby
poruszające
się
na
wózkach
inwalidzkich.
Nie tylko miejsca pracy organizowane
są z myślą o pracownikach. W planie
jest uruchomienie częściowo już
wyposażonej
i
przygotowanej
pracowni komputerowej. Pracownia
będzie dostępna dla pracowników.
Dużym zainteresowaniem cieszy się
pokój przygotowany dla pracowników,
którzy przyjadą do pracy wcześniej
i czekają na rozpoczęcie swojej
zmiany. Wielu pracowników celowo
przyjeżdża wcześniej żeby spotkać się
ze
znajomymi,
porozmawiać
i spędzić czas inaczej niż zwykle.
Pracownicy
szwalni
mają
do
dyspozycji odpowiednio przygotowane
miejsca pracy z nowoczesnymi
maszynami dostosowanymi do swoich
możliwości
–
tzw.
maszyny

spowolnione
oraz
maszyny
z pedałem ręcznym dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.
Rodzaj wykonywanej pracy jest
indywidualnie
dostosowany
do
posiadanych umiejętności, zdolności
i zainteresowań.

Zakład dopiero rozpoczął swoją
działalność, dlatego praca odbywa się
w dwóch zmianach:
00
00
I zmiana 8 – 12
00
00
II zmiana 12 – 16
W przyszłości planowane jest wyjście
z usługami szwalniczymi na szerszy
rynek – szycie mundurków, pościeli,
fartuchów i leasing pościeli dla
zakładów opieki zdrowotnej. Będzie
się to wiązało ze zwiększeniem liczby
miejsc
pracy
i
potrzebnych
pracowników. Obecnie w zakładzie
zatrudnionych
jest
26
osób
niepełnosprawnych.
Kontakt:
adres:

41-711 Ruda Śląska,
ul. Główna 11,

źródło:
 Danuta Życka - kierownik ds. osób
niepełnosprawnych w ZAZ Zakład Usług
Szwalniczych Ruda Śląska
 www.niepelnosprawni.gov.pl
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie zakładów aktywności
zawodowej
 Ustawa o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia
1997 i późn.zm.
 www.niepelnosprawni.pl

WARSZTATY AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ
W MIASTACH OŚCIENNYCH
• Zakład Aktywności Zawodowej
Fundacji "Nadzieja Dzieci"
- Zakład Krawiecki - Zabrze
adres: 41-800 Zabrze,
ul. Bronisława Hagera 8b

tel./fax. 32 275 33 32
email: sekretariat@poligrafiazaz.com.pl
• Zakład Aktywności Zawodowej
Fundacji "Nadzieja Dzieci"
- Zakład Poligraficzny - Zabrze
adres: 41-800 Zabrze,
ul. Bronisława Hagera 8b
tel.
32 375-07-70
fax.
32 271-60-46
email: sekretariat@poligrafiazaz.com.pl
• Zakład Aktywności Zawodowej
Fundacji "Nadzieja Dzieci"
- Zakład Introligatorski - Zabrze
adres: 41-800 Zabrze,
ul. Bronisława Hagera 8b
tel.
032 375-07-70
email: sekretariat@poligrafiazaz.com.pl
• Zakład Aktywności Zawodowej
Caritas Archidiecezji Katowickiej
- Mikołów-Borowa Wieś
adres: 43-190 Mikołów-Borowa Wieś
ul. Gliwicka 366
tel:
032 322-53-35
fax:
032 238-60-21
email osrodek@caritas.mikolow.pl
strona www
www.caritas.mikolow.pl

Warsztaty
Terapii Zajęciowej
Warsztaty Terapii Zajęciowej
(WTZ) są instytucją funkcjonującą na
podstawie Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej. Są to
placówki pobytu dziennego realizujące
zadania w zakresie rehabilitacji
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społecznej
i
zawodowej,
zmierzające do ogólnego rozwoju i
poprawy sprawności, niezbędnych do
prowadzenia
przez
osobę
niepełnosprawną
niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia na
miarę jej możliwości. Realizacja tych
zadań odbywa się poprzez:
•
ogólne
usprawnianie
funkcji
psychofizycznych
•
rozwijanie
umiejętności
wykonywania
czynności
życia
codziennego, w tym zaradności
osobistej dzięki stosowaniu różnych
technik terapii zajęciowej
•
przygotowanie
do
życia
w
środowisku
społecznym
w szczególności poprzez rozwój
umiejętności
planowania
i komunikowania się, dokonywania
wyborów,
decydowania
o swoich sprawach oraz rozwój innych
umiejętności niezbędnych w życiu,
a także poprawę kondycji fizycznej
i psychicznej
• rozwijanie podstawowych oraz
specjalistycznych
umiejętności
zawodowych,
umożliwiających
późniejsze podjęcie pracy zawodowej
w zakładzie aktywności zawodowej
lub innej pracy zarobkowej bądź
szkolenia zawodowego.
Na terenie miasta Ruda
Śląska funkcjonuje warsztat przy
Ośrodku
dla
Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa zajmujący
dwa budynki: przy ul. Kłodnickiej 91
i 103

18

Warsztaty są przeznaczone dla osób
z
niepełnosprawnością,
które
ukończyły
16
rok
życia,
z przeciwwskazaniem do każdej
pracy, posiadających znaczny stopień
niepełnosprawności
i
zostały
zakwalifikowane
w
orzeczeniu
o stopniu niepełnosprawności do
rehabilitacji
w
formie
terapii
zajęciowej w warsztatach. Dla
mieszkańców
Rudy
Śląskiej
orzeczenie takie wydaje Powiatowy
Zespół
do
Spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności mieszczący się
w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu,
ul. J. Markowej 20 a, tel. 032 344-0308.
Orzeczenie
jest
jedynym
dokumentem, z jakim należy się
zgłosić ubiegając się o przyjęcie na
warsztaty. Na miejscu wypełniany jest
arkusz informacyjny i zainteresowana
osoba jest wpisywana na listę
oczekujących na przyjęcie.
Warsztaty
dysponują
26
pracowniami.
Są
to
pracownie:
ceramiki,
dekoratorska, działań plastycznych
i
scenicznych,
dziewiarska,
edukacyjno-artystyczna,
obróbki
drewna,
edukacyjno-medialna,
garncarska,
obróbki
tkanin,
gospodarstwa domowego, ikebany,
hafciarska,
obróbki
szkła,
informatyczna,
tkacka,
wikliny,
krawiecka, ogrodniczo-zoologiczna,
introligatorska,
stolarska,
kulinarna, techniczna, modelarska,
siatkarstwa i makramy, rękodzieła
artystycznego, przyrodnicza.

26 pracowni oferuje łącznie
stanowisk warsztatowych.

130

W każdej
pracowni jest 5 uczestników i 1 lub 2
instruktorów. Liczba 5 uczestników
w pracowni jest ściśle przestrzegana.

Ze względu na ustaloną liczbę miejsc
czas oczekiwania na przyjęcie
wynosi ok. kilka miesięcy.
Obydwa budynki zajmowane przez
warsztaty oraz wszystkie pracownie
są
przystosowane,
również
architektonicznie, i profesjonalnie
wyposażone, do potrzeb i możliwości
osób niepełnosprawnych. Dużą część
mebli
będących
wyposażeniem
pracowni wykonali sami uczestnicy!
Przy wyborze pracowni brane są pod
uwagę zainteresowania, preferencje
i możliwości osoby zainteresowanej.

Bywa jednak, że na określone miejsce
w pracowni okres oczekiwania jest

bardzo
długi.
Przyjęcie
do
określonego typu pracowni nie
oznacza braku możliwości przejścia
do innej.
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W zależności od rodzaju warsztatu
uczestnicy uczą się pracy określoną
techniką. Pod okiem instruktora
wykonują stałe zadania trenując
systematyczność,
poczucie
odpowiedzialności za podjętą pracę,
zadanie, zobowiązanie. Efekty pracy
można
podziwiać
w
samych
pracowniach, na kiermaszach, a także
na
konkursach
i
festiwalach
twórczości.
Zajęcia
w
warsztacie
prowadzone i realizowane są zgodnie
z
Indywidualnym
Programem
Rehabilitacji i terapii przygotowanym
dla uczestnika warsztatu przez radę
programową warsztatu, który określa:
• formy terapii oraz ich techniczne
i organizacyjne dostosowanie do
sprawności
psychofizycznej
uczestnika,
• przewidywany zakres terapii,
• zakres i metody nauki zaradności
osobistej,
•
sprawności
psychofizyczne
niezbędne do podjęcia pracy oraz
metody ich ćwiczenia,
• formy rehabilitacji społecznej,
• formy współpracy z rodziną
i opiekunami.
Działalność warsztatu jest
działalnością
o
charakterze
niezarobkowym. Uczestnicy jednak,
po spełnieniu określonych warunków,
mogą otrzymywać „kieszonkowe”,
tzw.
środki
do
treningu
ekonomicznego. Jest to kwota ok. 50
PLN miesięcznie. Systematyczna
obecność na zajęciach, poprawne
zachowanie i zaangażowanie mają

wpływ na to, czy uczestnik otrzyma
kieszonkowe.
Warsztaty są czynne w godzinach
00
00
7 –15 , przy czym uczestnicy
warsztatów pracują 7 godzin, tzn.
30
30
7 –14 .
W
czasie
pracy
zagwarantowane są przerwy, np. na
drugie śniadanie. Jest też możliwość
zakupienia obiadu. W godzinach
pracy
prowadzona
jest
też
rehabilitacja –zabiegi i ćwiczenia
zgodne z indywidualnymi zaleceniami,
a mająca na celu poprawę ogólnej
wydolności organizmu i pracę nad

prawidłową postawą ciała.
Zajęcia
prowadzone
są
przez
rehabilitantów w salce gimnastycznej
i rehabilitacyjnej.
Warsztat
posiada
salę
do
systematycznie
wprowadzanej
muzykoterapii i profesjonalne studio
nagrań, z którego korzysta m.in.
zespół „Od Serca” działający przy
Ośrodku
dla
Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa. Również
uczestnicy
WTZ
są
członkami
zespołu.
Realizując założenia rehabilitacji
społecznej
dla
uczestników
warsztatów
organizowane
są
wycieczki, wyjazdy na koncerty,
przeglądy twórczości i festiwale. Duża
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część tych imprez i atrakcji odbywa
się w godzinach popołudniowych i w
weekendy. Rokrocznie organizowany
jest liczny i aktywny udział w
uroczyście obchodzonym w naszym
mieście Tygodniu Godności Osób
Niepełnosprawnych.
Do wszystkich form działalności
organizowanych
przez
WTZ
zapraszani
są
rodzice
i opiekunowie uczestników. Mają oni
również
możliwość
wyjazdu
z podopiecznym np. na turnus
rehabilitacyjny.
Szczególnie
duży
nacisk
w
WTZ
położony
jest
na
systematycznie prowadzoną akcję
promowania zdrowego i aktywnego
trybu życia.
Biorąc
pod
uwagę
szczególne
potrzeby osób niepełnosprawnych w
WTZ intensywnie realizowany jest
program
–
tzw.
Aktywnej
Rehabilitacji.
W ramach programu uczestnicy
warsztatów
systematycznie
biorą
udział w dogoterapii, hipoterapii
i zajęciach na basenie. Biorą udział
w organizowanych zajęciach na
pobliskiej hali sportowej, w wyjazdach
na lodowisko, w góry na narty, itp.
Ze względu na to, że program
zakłada
objęciem
elementami
programu wszystkich uczestników

część zajęć odbywa się w godzinach
pracy,
a
część
w
godzinach
popołudniowych i w weekendy.
Najsprawniejsi uczestnicy warsztatów
biorą udział w organizowanych
systematycznie letnich i zimowych
obozach sportowych, są również
członkami sekcji terenowej Olimpiad
Specjalnych „Halembianka”. Godnie
reprezentują
warsztaty
na
regionalnych
i
ogólnopolskich
zawodach sportowych w koszykówce,
tenisie stołowym, pływaniu, piłce
nożnej, odnosząc znaczące sukcesy.
Zgodnie z rozporządzeniem, „co
najmniej raz w roku rada programowa
dokonuje okresowej oceny realizacji
IPR
(indywidualnego
programu
rehabilitacji); nie rzadziej niż raz na
pół roku rada programowa ocenia
indywidualne efekty rehabilitacji przy
udziale
uczestnika
warsztatu.
Kompleksowa
ocena
realizacji
indywidualnego programu rehabilitacji
jest dokonywana na podstawie oceny
• stopnia zdolności do samodzielnego
wykonywania
czynności
życia
codziennego;
•
umiejętności
interpersonalnych,
w tym komunikowania się oraz
współpracy w grupie;
• stopnia opanowania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
uwzględnieniem
sprawności
psychofizycznej, stopnia dojrzałości
społecznej i zawodowej oraz sfery
emocjonalno-motywacyjnej.”
Podejmowana jest wtedy decyzja
o planowaniu dalszego rozwoju
uczestnika,
o
kierunku
i możliwościach osiągnięcia przez
niego większego stopnia zaradności
życiowej
i
samodzielności.
Postanawia się wtedy o:
• zakończeniu pobytu w WTZ
i przejścia do pracy w warunkach
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chronionych lub na przystosowanym
stanowisku pracy,
• zakończeniu pobytu i przejścia do
placówek pomocy społecznej (ze
względu
na
"brak
postępów
w rehabilitacji i złe rokowania co do
możliwości
osiągnięcia
postępów
uzasadniających
podjęcie
zatrudnienia
i
kontynuowanie
rehabilitacji zawodowej w warunkach
pracy chronionej lub na rynku pracy
po odbyciu dalszej rehabilitacji
w warsztacie",

Mapka dojazdu

• przedłużenia uczestnictwa w terapii
ze względu na "pozytywne rokowania"
w zakresie podjęcia zatrudnienia, lub
okresowego braku miejsc pracy, lub
w
formach
pomocy społecznej
(ośrodek wsparcia)
Zgodnie
z
założeniami
rehabilitacji społecznej dojazd do
pracy na warsztatach odbywa się we
własnym zakresie. Ma to na celu
ćwiczenie
samodzielności
i uniezależnienia się od wsparcia
drugiej osoby. Część uczestników
warsztatów z różnych względów nie
jest w stanie poruszać się autobusami
komunikacji miejskiej. Te osoby są
dowożone minibusami.
Na przystankach w okolicach
WTZ
zatrzymują
się
autobusy
komunikacji miejskiej linii nr 98, 120,
130, 144, 146, 147, 155, 177, 198,
230, 255, 669, 982.
Kontakt:
adres:

41-706 Ruda Śląska,
ul. Kłodnicka 103 i 91
telefon:
32 243-34-84 do 6
32 243-11-90, 32 24311-91
email:
nsj@caritas.net.pl
strona www: www.nsj.caritas.net.
źródło
• Marek Różański – kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
• Rozporządzenie MGPiPS w sprawie
warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25
marca 2004 r. i późn.zm.
• Ustawa o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z 1997 i późń.zm.
• www.niepelnosprawni.pl
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WARSZTATY TERAPII
ZAJĘCIOWEJ
W MIASTACH OŚCIENNYCH
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
Caritas Archidiecezji Gliwickiej
adres 44-100 Zabrze,
ul. Sienkiewicza 30
tel
32 376-70-80 do1
fax.
320376-70-82
strona www
www.wtzcaritaszabrze.pl
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Z Upośledzeniem
Umysłowym
adres 43-190 Mikołów,
Plac Salwatorianów4
tel
32 226-31-52
strona www
www.psouu.mikolow.iap.pl

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Z Upośledzeniem
Umysłowym
adres: 41-500 Chorzów,
ul. Beskidzka 6
tel.
32 241-80-16 32 247-97-69
email: wtz-chorzow@wp.pl
adres www:
www.wtzchorzow.republika.pl/
• Warsztat Terapii Zajęciowej
Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej
adres: 41-933 Bytom,
ul. Tetmajera 2
tel./fax. 032 283-00-49
email terapia@akk.net.pl
strona www
www.bspdim.pl

• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy
Ośrodku Dla Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie Boże”
Caritas Archidiecezji Katowickiej
adres 43-190 Mikołów- Borowa
Wieś, ul. Gliwicka 366
tel./fax. 32 32-25-335 032238-60-21
email osrodek@caritas.mikolow.pl
strona www
www.caritas.mikolow.pl
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
adres: 41-608 Świętochłowice,
ul. Karpacka 3
tel/fax: 32 345-15-10
email: warsztaty@wtztpd.pl
strona www:
www.wtztpd.pl
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
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Zakłady Pracy
Chronionej
O
status
prowadzącego
zakład pracy chronionej (ZPCh) może
ubiegać się każdy pracodawca, który
prowadzi działalność gospodarczą
przez okres co najmniej 12 miesięcy
oraz zatrudnia nie mniej niż 25
pracowników w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy.
W celu uzyskania statusu zakładu
pracy chronionej pracodawca musi
spełnić też szereg innych warunków,
w tym:
• obiekty i pomieszczenia użytkowane
przez zakład pracy chronionej muszą
odpowiadać przepisom i zasadom
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
muszą uwzględniać potrzeby osób
niepełnosprawnych
w
zakresie
przystosowania stanowisk pracy oraz
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
i ciągów komunikacyjnych oraz
spełniać wymagania dostępności do
nich;
• musi zostać zapewniona doraźna
i specjalistyczna opieka medyczna,
poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
Posiadanie statusu ZPCh
wiąże się z możliwością korzystania
ze ściśle określonych przywilejów,
które
rekompensują
pracodawcy
podwyższone koszty funkcjonowania
w formie zakładu pracy chronionej.
Zakład pracy chronionej m.in.
• uzyskuje refundację części kosztów
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
• zwolniony jest z podatku od
nieruchomości,
podatku
rolnego
i leśnego,
• zwolniony jest z podatku od
czynności cywilnoprawnych,
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• a także opłat z wyjątkiem opłaty
skarbowej i opłat o charakterze
sanacyjnym.
Środki uzyskane z tytułu tych
zwolnień w 90% zasilają zakładowy
fundusz
rehabilitacji
osób
niepełnosprawnych
(10%
przekazywane jest na PFRON), który
obowiązkowo
tworzy
każdy
przedsiębiorca prowadzący zakład
pracy chronionej. Cześć środków
zgromadzonych na tym funduszu (nie
mniej niż 10%) jest przeznaczona
wyłącznie na zaspakajanie potrzeb
indywidualnych
zatrudnionych
w danym zakładzie pracy chronionej
osób
niepełnosprawnych
(m.in.
pomoc na zakup leków, zakup
i
naprawę
sprzętu
rehabilitacyjnego, odpłatność za
kształcenie i dokształcanie i inne).
Każdy zakład realizuje założenia
rehabilitacji zawodowej i społecznej
podobnie
jak
to
jest
w przypadku ZAZ-ów – WTZ-ów
ponieważ obowiązuje te zakłady
wspólna ustawa. Jedynie formy
realizacji
mogą
się
różnić
w
zależności od indywidualnych potrzeb
pracowników.
Rehabilitacja zawodowa w ZPCh ma
na
celu
ułatwienie
osobie
niepełnosprawnej
utrzymania
zatrudnienia w zakładzie i awansu
zawodowego przez umożliwienie jej
korzystania ze szkoleń. Realizuje się
to
mi.
in.
poprzez:
dobór
odpowiedniego
miejsca
pracy
i jego wyposażenie, określenie
środków
technicznych
umożliwiających lub ułatwiających
wykonywanie pracy, a w razie
potrzeby
–
przedmiotów
ortopedycznych,
środków
pomocniczych,
sprzętu
rehabilitacyjnego itp.

Rodzaj wykonywanej pracy zależy od
rodzaju
zakładu.
Dla
osoby
niepełnosprawnej
zajmowane
stanowisko i wykonywane czynności
muszą uwzględniać jej ograniczenia
i
ewentualne
przeciwwskazania
zdrowotne.
Czas
pracy
osoby
niepełnosprawnej
zaliczonej
do
znacznego
lub
umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności nie może
przekraczać
7 godzin na dobę i 35 godzin
tygodniowo. Ponadto ma on prawo
do
dodatkowego
urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 10 dni
roboczych w roku kalendarzowym.
Rehabilitacja społeczna ma na celu
umożliwianie
osobom
niepełnosprawnym uczestnictwa w
życiu społecznym. Realizowana jest
przede wszystkim przez likwidację
barier
w komunikowaniu się i dostępie do
informacji, wyrabianie zaradności
osobistej i pobudzanie aktywności
społecznej osoby niepełnosprawnej. Z
zakładowego funduszu organizowane
są wyjścia do kin, teatrów na koncerty,
wyjazdy na turnus rehabilitacyjny.
źródło
• Ustawa o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z 1997 i późń.zm.
• www.niepelnosprawni.pl
• www.mpips.gov.p

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ
NA TERENIE MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
Zakłady Mięsne Madej&Wróbel
Sp. z o. o.
adres: 41-700 Ruda Śląska,
ul. Magazynowa 45,
tel.
32 771-22-64
strona www:
www.m-w.com.pl
Hurtownia Armatury Sanitarnej
"Stoń"
adres: 41-708 Ruda Śląska,
ul. Pawła 23
tel:
32 344-77-77
"Sebastjan" Spółka Jawna
adres: 41-700 Ruda Śląska,
ul. Kościelna 37
tel:
32 244-31-48,
strona www:
www.sebastian.pl
"DHU" Jerzy Krótki (sklep
spożywczy)
adres: 41-707 Ruda Śląska,
ul. Radoszowska 118
tel:
32 242-82-48
Tesco Polska Sp. z o. o.
adres: 41-700 Ruda Śląska,
ul. 1-go Maja 370 a
tel.
32 344-92-00
Rudpol sp. z o.o.
adres: 41-701 Ruda Śląska,
ul. Halembska 158
Inwemer System Sp. z o. o.
adres: 40-602 Katowice,
ul. Kolejowa 57
tel.
32 252-34-40,
infolinia: 801-148-989;
strona www:
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www.inwemer.pl (praca w
okolicach Rudy Śląskiej)
"Aspen" Sp. z o. o.
adres: 31-013 Kraków,
ul. Bularnia 5
tel.
12 42-00-400,
strona www:
www.aspen.pl
(oddziały lokalne)
żródło
www.integra.rsl.pl

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ
W MIASTACH OŚCIENNYCH
Usługi Ochrony Mienia – Grażyna
Stecula
adres: 41-909 Bytom,
ul. Stokrotek 9
Zakłady Mięsne Madej&Wróbel Sp.
z o. o.
adres: 41-800 Zabrze,
ul. Roosevelta 46
Zakład Elektroniki "Clan" Leszek
Morażewski
adres: 41-800 Zabrze
ul. Karłowicza 10
Marani sp. z o.o.
adres: 41-807 Zabrze,
ul. Mickiewicza 66
Unikol P.Zaopatrz. Technicznego
adres: 41-800 Zabrze,
ul. Hagera 17
Ag. O.M. I O Secret-Service s.c.
Handel, Usługi, E. Rajca
adres 41-800 Zabrze,
ul. Niedziałkowskiego 7/10

26

Videograf II sp. z o.o.
adres: 41-500 Chorzów,
Al. Harcerska 30
P.W. J.Laszuk
adres: 41-902 Bytom,
ul. Mickiewicza 12
Nenufar Spółka Jawna
adres: 41-806 Zabrze,
ul. Wolności 544 d
Zakłady Metalowe Postęp
adres: 41-800 Zabrze,
ul. Wolności 310
Mikla K. Skop, M. Śliwka, Spółka
Jawna
adres: 41-500 Chorzów,
ul. Piotra Skargi 34L
W.P.U.H. WIPO ZPCh Witold Nowak
adres: 41-907 Bytom,
ul. Skrajna 14
Zakłady Techniczne Termosprzęt
sp. z o.o.
adres: 41-807 Zabrze,
ul. Magazynowa 9
AGD Market, Spółka Jawna
adres: 41-807 Zabrze,
ul. Kopalniana 32
KAD Spółka Jawna
adres: 41-500 Chorzów,
ul. Katowicka 18a
ERA sp. z o.o.
adres: 41-500 Chorzów,
ul. Katowicka 18a

