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Az első Valueable tanulmányi út 2018. 

november 19. és 21. között került 

megrendezésre az Axis Porto hotelban, 

Portugáliában. 

Miről is szólt? Egy “training on the job” 

jellegű képzés keretében menedzserek – 

6 vendéglátóipari vezető/tulajdonos – 

betekintést nyertek a hotelban dolgozó 

értelmi fogyatékos személyek munkájába. 

Ennek köszönhetően növelték tudásukat 

az értelmi fogyatékos munkavállalók 

foglalkoztatásáról a munkavégzésük 

megfigyelésével, a felmerülő kérdések 

megbeszélésével és megvitatásával. 

Megismerték, általában milyen 

támogatásra van szüksége egy értelmi 

fogyatékos munkavállalónak, hogyan 

teremt értéket a munkahelyi inklúzió egy 

vállalkozás életében a teljesítmény és a 

visszatérő vendégek számának 

növekedése, a fluktuáció csökkenése, a 

munkahelyi légkör javulása által. 

 
Bővebb információkat ide kattintva olvashat 

 
 
 
 

https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/the-value-that-employees-with-down-syndrome-can-add-to-organizations
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Külföldi gyakorlatok a Valueable projekt keretében 
 

Eddig 4 külföldi gyakorlat valósult meg. 

Tavaly az olasz Lorenzo és Valerio 

Portóban februárban, a magyar Alexandra 

és Ágnes Milánóban júliusban, a spanyol 

Isaac és Samuel szintén Milánóban 

október végén, és végül a német Linda és 

Luis Portóban novemberben teljesítettek 

gyakorlatot a hálózat partnereinél. 

 

 

 

 

 

Közelgő gyakorlatok: januárban a Meliá Milanóban két 

portugál gyakornok, míg februárban az Axis Portóban két 

török fiatal fogja kipróbálni magát. 

 

A jövő: tervezzük-e még több gyakorlat megvalósítását? 

Mi szeretnénk! A gyakorlatok hatása hihetetlen volt és az 

is lesz! Nem érhetnek véget az Erasmus+ projekt 2019. 

augusztusi zárulásával! Van ötlete a fenntarthatóságára? 

Lépjen velünk kapcsolatba! 

 

E-learning: fejlesztés alatt 

 

Hamarosan elindítjuk Valueable online tanfolyamunkat vendéglátóipari vezetők számára az 

értelmi fogyatékos személyek munkahelyi inklúziójának témájában. 

Ez a Valueable Hálózat számos kezdeményezésének egyike. Az e-learning kurzus 4 

modulból áll és célja a menedzserek ismereteinek növelése arról, hogy milyen üzleti előnyei 

vannak az értelmi fogyatékos személyek munkahelyi inklúziójának. 

Kövessen minket... hamarosan jön a Valueable e-learning! 

 
www.valueablenetwork.eu 
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