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       As part of the promotion of employment, integration and social and 

vocational integration of persons with disabilities, work-based care institutions and 

protected work establishments may be created. These establishments, which supervise 

people with disabilities of working age, are divided into two categories: 

        Protected work establishments, governed by Executive Decree No. 08-83 of 

4 March 2008, are divided into: sheltered workshop and homework distribution centre. 

The disabled workers concerned are those who are not fit to engage in a regular 

occupation, but may have an effective working capacity and are entitled to a fixed 

salary depending on the occupation, their qualification and their actual performance. 

       Persons with disabilities who are not fit to engage in work in an ordinary 

environment or a sheltered workshop are admitted to work-based care establishments 

(Executive Decree No. 08-02 of 2 January 2008) divided into: help through 

pedagogical work. These workers benefit from the provisions on social security, 

health, hygiene, safety, occupational health and remuneration in return for the work 

provided 
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