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A "Valueable hálózat" bemutatása
A “Valueable hálózat” projekt az Európai Bizottság által társfinanszírozott projekt,
az Erasmus+ program keretében. A projektet 6 európai ország fogyatékosságügyi
szervezetei, szállodaláncok, munkáltatói szövetségek igazgatják, egyúttal az Európai
Hotelvezetők Szövetségének (European Hotel Managers Association, EHMA),
valamint az Európai Down-szindróma Szövetségének (European Down Syndrome
Association, EDSA) támogatását is élvezi.

A projekt célja, hogy az „ismeretlen” „ismertté” váljon, és valójában azért jött létre,
hogy értéket teremtsen (“value”) és képessé (“able”) tegye az embereket, hogy a
fogyatékosságot inkább gazdagságként, mintsem akadályként lássák azáltal, hogy
felkelti az érdeklődést és felhívja a figyelmet az inkluzív munkamodell elősegítésére,
továbbá megszilárdítja és kiszélesíti az értelmi fogyatékosság-barát vendéglátóipari
munkáltatók európai hálózatát.
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Egész Európában? Próbáljuk meg!
Jelenleg 47 Valueable tagunk van, Spanyolország, Portugália és Olaszország területén.
További információk az alábbi linken érhetők el: http://www.valueablenetwork.eu/members

Üdvözöljük Törökországot (DSD - Down Sendromu Derneği), Magyarországot (DA Down Alapítvány) és Németországot (HAA - Hamburger Arbeitassistenz), akik múlt
szeptemberben csatlakoztak a projekthez. Ezeknek az új partneri kapcsolatoknak
köszönhetően, elértük egyik célunkat: egyre több színes pöttyöt látunk a térképen!

Amikor ilyen történik, sok ember beszél és hall a „Valueable Hálózatról”, ami annyit
jelent, hogy valami elindult és az emberek nézőpontja lassan, de biztosan változik.
Szívből jövő köszönet az EHMA-nak (Európai Hotelvezetők Szövetsége), aki
meghívta az AIPD-t (Associazione Italiana Persone Down – Olasz Down-szindrómás
Személyek Szövetsége), hogy vegyen részt a 2018. március 16-18. között tartandó
éves Nagy Találkozón Marbellában (Spanyolország), lehetőséget adva számunkra,
hogy „meghallják a hangunkat” és növeljük annak a lehetőségét, hogy egyre több
tagot üdvözölhessünk a fedélzeten.

Valueable Newsletter Nr.1 – January 2018

Gyakornoki és oktatói tapasztalatok

Az OMO projekt záró videója: https://www.youtube.com/watch?v=09t6P-UFCdo

Vezetői tapasztalatok
“Voltak kételyeim az eredmények

odafigyelnek a munkahelyükre.

kapcsán, és eleinte kicsit aggódtam is.

Az ügyfelek toleránsabbak a

De később rájöttem, hogy néhány

kiszolgálás terén, törődést, megértést

nehézség ellenére, azok az előnyök,

és nyitottságot mutatnak.

amelyek az értelmi fogyatékos

Kellemesebb a légkör, ezáltal az

emberek foglalkoztatásának

emberek is boldogabbak.

köszönhetőek, hihetetlenül értékesek:

A személyzet pedig hálás, mert úgy

az értelmi fogyatékos dolgozók

érzik, ez a tapasztalat gazdagabbá

ugyanis lojálisabbak a céghez,

teszi az életüket.”

elkötelezettek, motiváltak és
Celio Fernandez. vezérigazgató. AxisVermar Conference & Beach Resort. Pòvoa de Varzim. Portugália
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