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Pracodawcy podkarpaccy  mówią „nie”
likwidacji chronionego rynku pracy.
Protestują w związku ze zmianami, jakie
mają wejść w życie już od stycznia. Rząd
chce zrównać wysokość dofinansowania do
wynagrodzenia niepełnosprawnych. Ma być
ono takie samo w przypadku zakładów pracy
chronionej, jak i zwykłych firm.
Jednocześnie ma dojść do obniżenia tej

dopłaty. Na Podkarpaciu działa 93 zakłady pracy chronionej, w których
pracuje prawie 16 tys. osób, w tym ponad 12,5 tys. to osoby
niepełnosprawne. Dziś pracodawcy, osoby niepełnosprawne i
parlamentarzyści  rozmawiali na ten temat w urzędzie
marszałkowskim.
„Koszty społeczne wprowadzonych zmian będą niewspółmiernie wysokie do
potencjalnych korzyści z tytułu oszczędności na obniżonych dofinansowaniach” - 
mówi Adam Hadław, dyrektor podkarpackiego  oddziału Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.Pracodawcy zapowiadają, że wycofają się
z rynku chronionego i zwolnią część niepełnosprawnych. Podkarpaccy pracodawcy
wystosowali już pismo protestacyjne do parlamentarzystów.
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