PRZEDSIĘBIORCY / PRACODAWCY

Jeśli jesteś przedsiębiorcą/pracodawcą i poszukujesz
pracownika, rozważ korzyści jakie niesie ze sobą
zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Jeżeli
możesz
zagwarantować
utrzymanie
zatrudnienia przez minimum 9 miesięcy, co
najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, zgłoś się
do urzędu pracy i zatrudnij bezrobotnego opiekuna
osoby niepełnosprawnej.
Urząd pracy może zrefundować Ci przez okres
6 miesięcy część kosztów poniesionych na
wynagrodzenie, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne, za bezrobotnego
opiekuna osoby niepełnosprawnej.

ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Jeżeli:



Jeżeli:
prowadzisz żłobek lub klub dziecięcy,
dostrzegasz
potrzebę
i
możliwość
utworzenia
miejsca
integracyjnego
w swojej placówce,
jesteś gotowy zatrudnić bezrobotnego lub
poszukującego pracy opiekuna osoby
niepełnosprawnej



PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI REHABILITACYJNE

- zgłoś się do urzędu pracy.






prowadzisz działalność gospodarczą polegającą
na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
dostrzegasz potrzebę i możliwość utworzenia
stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze
świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania,
w tym usług mobilnych,
jesteś gotowy zatrudnić bezrobotnego lub
poszukującego
pracy
opiekuna
osoby
niepełnosprawnej

- zgłoś się do urzędu pracy.
Jeżeli myślisz o utworzeniu nowego stanowiska
pracy, to urząd pracy na Twój wniosek zrefunduje
koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy, jeżeli stanowisko to będzie stworzone dla
bezrobotnego
lub
poszukującego
pracy
opiekuna osoby niepełnosprawnej.

W związku z utworzeniem stanowiska pracy,
związanego bezpośrednio ze sprawowaniem
opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub
prowadzeniem dla nich zajęć możesz otrzymać :



Jeżeli praca, którą chcesz powierzyć może być
wykonywana w domu, możesz z urzędu pracy
otrzymać środki (grant) na utworzenie
stanowiska
telepracy
dla
bezrobotnego
opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Musisz jedynie zagwarantować utrzymanie
zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym
wymiarze czasu pracy lub przez okres
18 miesięcy w wymiarze ½ etatu.

refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia tego stanowiska pracy
lub
preferencyjną pożyczkę na utworzenie
tego stanowiska pracy.

W związku z utworzeniem stanowiska pracy
związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w
miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych
możesz otrzymać :



refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia tego stanowiska pracy lub
preferencyjną pożyczkę na utworzenie tego
stanowiska pracy.

MINISTERSTWO RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Departament Rynku Pracy

Instrumenty kierowane do przedsiębiorców i
pracodawców mające na celu wsparcie
zatrudnienia opiekunów osób
niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin,
wdrożone w związku z realizacją programu

Z opisanych w ulotce, a także innych dostępnych dla
Ciebie form pomocy możesz skorzystać kontaktując się z
powiatowym urzędem pracy.

Ulotka informacyjna dla
przedsiębiorców i pracodawców
Warszawa, sierpień 2017 r.

