Неповносправні з Чернігова вчаться працювати
Завдяки проекту ПРООН «Розвиток громадянського суспільства» особи з вадами
розумового розвитку вчаться працювати та робити блокноти в поліграфічній мінімайстерні в м. Чернігів на базі благодійної організації батьків і дітей інвалідів з дитинства
«Логос».
Мрія
директора
благодійної
організації Лозбень Надії Миколаївни
створити соціальне підприємство, де
працюватимуть особи, що через свої
розумові вади, не можуть реалізувати
своє право на працю. Такі люди
потребують
спеціальних
умов,
продовженого
курсу
навчання,
спеціального нагляду й підтримки на
робочому місці. Роботодавці таких
умов забезпечити не можуть, і, чесно
кажучи, не особливо прагнуть.
Громадські організації, що працюють з неповносправними, можуть взяти на себе функції з
реалізації права на працю своїх підопічних. З одного боку, для них це можливість
соціалізувати таких людей, розвинути їх творчі здібності, надати можливість
самореалізуватися. З іншого боку – це трудова зайнятість осіб з розумовими вадами та
можливість власними силами заробляти та підтримувати життєдіяльність організації та свій
добробут.
В рамках проекту «Поліграфічні міні майстерні, як модель організації зайнятості осіб з
обмеженими можливостями», підтриманого ПРООН через Проект «Розвиток
громадянського суспільства» було придбано обладнання для виробництва блокнотів,
проводяться тренінги для осіб з обмеженими можливостями та майбутніх соціальних
працівників щодо формування та розвитку трудових навичок для роботи на
поліграфічному обладнанні.
Чи є складнощі в організації? Очевидно, що так.
Потрібно шукати шляхи реалізації продукції.
«Хочемо пропонувати наші блокноти громадським
організаціям, які проводять різні заходи й купують
для них канцелярію. Також, потрібно достукатися
до бізнесу й до мешканців нашого міста», - каже
Надія Миколаївна. «Ми підрахували, що в день
можемо виробляти до 40 блокнотів, і це не просто
стандартний блокнот, а художній витвір. Крім того,
для тих, хто купує наші блокноти, це ще й
благодійний вчинок та засвідчення своєї
соціальної відповідальності», каже вона. В даний
момент є ще одна проблема, а саме та, що благодійні й громадські організації не можуть
здійснювати господарську діяльність. Тому, поки що організація може тільки безоплатно
пропонувати свій продукт, а взамін отримувати благодійну допомогу. А це створює певні
незручності.
Початок – це пів-справи, але вже перші кроки в маленькій історії успіху благодійної
організації «Логос» можуть стати інструкцією для інших організацій, що працюють над
вирішенням подібних проблем у своїх громадах. Ще півроку тому думка про

працевлаштування підопічних організації була недосяжною мрією, а вже тепер є
поліграфічна міні майстерня і мрія стає реальністю.

