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Informacje dla osób korzystających z doradztwa VIRK 

Głównym celem pracy VIRK jest pomoc ludziom w powrocie do pracy. Pomoc ta polega na poradach 

w wyznaczonyym kierunku, którym jest rehabilitacja z nastawieniem na powrót do pracy, co tym 

samym wymaga całkowitej współpracy ze strony każdej zainteresowanj osoby, która zostanie 

oceniona według regulaminu obowiązującego w VIRK. Zaraz na początku całego procesu 

przypuszczalny końcowy termin rehabilitacji zostaje ustalony. 

W krótkim czasie po rozpoczęciu pracy VIRK, sprawa każdej osoby indywidualnie zostaje rozpatrzona 

przez zespół specjalistów w celu zapewnienia jak najlepszej formy rehabilitacji oraz ustalony zostaje 

indywidualny jej program. W skład zespołu specjalistów wchodzą między innymi: lekarze, rehabilitanci, 

psycholodzy oraz pracownicy socjalni, zależy to od potrzeb każdej zainteresowanej osoby.  

Osoba zgłaszająca się po pomoc do VIRK musi posiadać zaświadczenie lekarskie na temat rodzaju 

choroby lub uszczerbku na zdrowiu oraz postępów w  leczeniu. Doradcy VIRK zawsze współpracują z 

danym lekarzem i dlatego pomocny może się okazać list od lekarza z informacjami, które mogą mieć 

wpływ na rehabilitacją przygotowującą do pracy. Wniosek (skierowanie) od lekarza do VIRK znajduje 

się również na stronie interentowej VIRK i po wypełnieniu lekarz może również 

wysłać go elektronicznie.   

W celu otrzymania pomocy z VIRK należy spełniać podstawowe dwa 

warunki: 

o Dana osoba nie może pracować lub podjąć pracy na nowo z 

powodów zdrowotnych, które wynikły z choroby lub wypadku. Mowa 

jest tu o dłuższych zwolnieniach lekarskich lub krótkich a częstych ze 

względu na psychiczny lub fizyczny stan zdrowia. 

 

o Celem danej osoby jest podjęcie pracy na nowo lub zwiększenie udziału na rynku pracy . 

 

Dodatkowo niezbędne są : 

o Zdolność i chęć wzięcia udziału w wytyczonej rehabilitacji. Każda osoba powinna wiedzieć 

w jaki sposób wziąć odpowiedzialność za swoje życie, brać udział w codziennych 

zajęciach oraz uczestniczyć i dostosować się do wyznaczonego planu rehabilitacji z 

nastawieniem na powrót do pracy. 

 

o Usługi VIRK najprawdopodobniej przyniosą rezultaty w wyznaczonym wcześniej terminie. 

 

o Współpraca z osobami zainteresowanymi, np: lekarzem, rehabilitantem lub pracodawcą. 

 

Pracownikom VIRK  zależy na tym aby rehabilitacja przyniosła jak nalepsze wyniki na przyszłość i 

dlatego kontakt z daną osobą utrzymuje się jeszcze  przez pewien okres czasu po zakończonej 

rehabilitacji.  

Zwracamy uwagę na to, że przypadku kiedy pracownik VIRK nie może skontaktować się z daną 

osobą na początku całego procesu lub w trakcie, osoba ta nie odpowiada na telefon trzykrotnie 

znaczy, że praca doradcy VIRK została automatycznie zakończona.  

W przypadku jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń prosimy o kontakt telefoniczny z bezpośrednim 

doradcą VIRK lub odpowiedzialnym specjalistą , numer tel. 535-5700. 


