ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА
СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ
И ПСИХОСОЦИЈАЛНИМ
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Оваj материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније.
За његову садржину одговорни су искључиво Иницијатива за права особа
са менталним инвалидитетом MDRI-S и Удружење Наша Кућа и та садржина не изражава
нужно званичне ставове Европске унијe, Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Министарства омладине и спорта и Тела за уговарање.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И
ПСИХОСОЦИЈАЛНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ
Препоруке су настале као производ три консултативна вебинара одржана
седмог, једанаестог и четрнаестог децембра 2020. Своје коментаре, предлоге и
искуства поделили су грађани са интелектуалним инвалидитетом, представници
Уније послодаваца Србије, представници организација цивилног друштва и
социјалних предузећа и експерти и академци у области права и запошљавања
особа са инвалидитетом. Учесници су из својих углова упутили конструктивне
критике и предлоге који су овде обједињени и прилагођени зарад прегледности
и концизности.
Препоруке се упућују, пре свих, доносиоцима одлука у надлежним државним
органима, али и другим државним институцијама, независним телима за људска
права, удружењима послодаваца, невладиним организацијама.
Препоруке треба да послуже државним органима у креирању јавних политика,
стратегија и акционих планова у области запошљавања, закона и позаконских
аката који регулишу област радног законодавства.
Организацијама цивилног друштва, удружењима послодаваца и независним
телима за људска права ове препоруке могу да буду смерница за заговарање ка
државним органима и покретање иницијатива за измене закона.
Органи Републике Србије којима се упућују препоруке:
Влада Републике Србије
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Министарство привреде
Министарство финансија
Министарство за бригу о породици и демографију
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
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Новац из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију
и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
(Буџетски фонд) треба да буде наменски утрошен искључиво
за подизање запошљавања особа са инвалидитетом.

Ненаменско трошење новца који уплаћују послодавци на основу обавезе из
Закона о запошљавању и рехабилитацији особа са инвалидитетом овој врсти
давања даје карактер пореза, који је на терету послодавца. У 2019. години
само 29.03% од средстава уплаћених од стране предузећа опредељено је за
запошљавање особа са инвалидитетом1 . Такође, непоходна је и транспарентност
наменског опредељивања и трошења ових средстава.
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Усмерити највећи део новца Буџетског фонда, који се пуни
средствима послодаваца на име обавезе запошљавања особа
са инвалидитетом, на мере активне политике запошљавања.

Уместо тренутне политике да се велика већина новца из Буџетског фонда, која
се употреби за запошљавање особа са инвалидитетом, издваја за посебне
облике запошљавања, а само мањи део за активне политике запошљавања .
Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом и Комитет за права особа са
инвалидитетом наглашавају значај запошљавања на отвореном тржишту рада.
Уз то, поједини посебни облици запошљавања подстичу сегрегацију и новчане
накнаде које су испод минималне републичке зараде.
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Драган Алексић, Михаил Арандаренко, Гаљина Огњанов.
Еx пост анализа националне стратегије запошљавања за
период 2011-2020. године. 2020.
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Исто
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Укинути институт лишавања пословне способности особа
са интелектуалним и психосоцијалним инвалидитетом,
изменама Породичног закона.

Породични закон у члану 147 омогућава лишавање пословне способности на
основу болести и инвалидитета, када особа не може сама да се стара о себи и
заштити својих права и интереса. Особа лишена пословне способности не може
засновати радни однос ни под којим условима, а не може ни да закључи уговор
о волонтирању, ни било који други уговор. Евентуална ограничења пословне
способности особа са интелектуалним и психосоцијалним инвалидитетом не
смеју задирати у њихово право на рад.
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Увести подршку за доношење одлука за особе са
инвалидитетом које нису у стању да без подршке доносе
одлуке.

Уместо лишења пословне способности и стављања под старатељство, особама
са инвалидитетом треба омогућити приступ подршци у одлучивању у циљу
задржавања могућности располагања основним правима и аутономије.
Старатељство и лишавање пословне способности представљају једну од
највећих формалних препрека запошљавању особа са интелектуалним и
психосоцијалним инвалидитетом.
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Развијати услуге подршке за запошљавање и рад особа са
интелектуалним и психосоцијалним инвалидитетом.

„Сарадник за подршку у запошљавању“ је пример услуге која особама
са интелектуалним и психосоцијалним инвалидитетом пружа помоћ при
запошљавању и раду на отвореном тржишту рада. Пружалац подршке помаже
особи да пронађе посао, аплицира, комуницира са послодавцем и колегама, као
и да обавља своје радне задатке. Трајање подршке не треба да буде стриктно
ограничено већ да траје онолико дуго колико је примаоцу подршке потребно да
стекне професионалне и социјалне вештине потребне за обављање конкретног
посла. Обезбеђивање подршке у запошљавању и одржању посла треба да буде
препознато као право особа са инвалидитетом. Пригодан извор финансирања
овакве услуге је Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом.
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Процена радне способности треба да се фокусира на
утврђивање врсте и начина прилагођавања радног места
и потребне подршке како би та особа могла да пронађе и
одржи посао на отвореном тржишту рада.

Део овакве процене би се морао одвијати у реалним условима радног процеса.
На основу овакве процене, особе са свим врстама инвалидитета и послодавци
би могли остваривати право на прилагођавање радног места и право на услугу
подршке у запошљавању и раду попут „Сарадника за подршку у запошљавању“.
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Подизати
свест
и
информисаност
послодаваца
о
запошљавању особа са интелектуалним и психосоцијалним
инвалидитетом, као и начину употребе средстава које
послодавци уплаћују у Буџетски фонд.

Послодавци су изразили незадовољство због непостојања информација
о коришћењу средстава која се уплаћују по наведеном основу, па би
транспарентност овог процеса могла да подигне задовољство послодаваца,
али и да их мотивише да уместо плаћања овог доприноса запосле особе са
инвалидитетом.

Подстицати сарадњу између привредних субјеката и
организација особа са инвалидитетом и других невладиних
организација са циљем повезивања тражилаца посла и
послодаваца.

Ову сарадњу треба проширити и на подизање капацитета послодаваца за
укључивање особа са инвалидитетом у радне процесе.

Искористити дигитализацију и флексибилне облике рада за
запошљавање особа са инвалидитетом.

Послодавци верују да флексибилно радно време, те рад од куће и дигитализација
радних процеса отварају могућност за запошљавање значајног броја људи са
свим врстама инвалидитета, без већих трошкова.
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