
 

 

Valueable az ENSZ konferenciáján New Yorkban 
 

 

Március 21-én a Down-szindróma 

világnapja alkalmából rendezett 

konferencián Paola Vulterini 

(projektvezető) bemutatta a Valueable 

projektet az Egyesült Nemzetek 

Szövetségének központjában, New 

Yorkban. 

Az Európai Down-szindróma Szövetség 

(EDSA) választotta ki a Valueable 

projektet mint jó gyakorlatot, hogy 

bemutatásra kerüljön az ENSZ “Mit adok 

a munkahelyemnek” című 

konferenciáján. 

A foglalkoztatásban érintett felek 

elérésének célja az volt, hogy láthatóvá 

tegyük, milyen előnyei vannak, ha 

értelmi fogyatékos emberek is 

dolgoznak egy munkahelyen. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy 

jelentősen hozzá tudnak járulni egy 

munkahely kiegyensúlyozott 

működéséhez. Bátorítsuk a 

munkahelyeket és minden 

foglalkoztatásban érintett szervezetet, 

hogy járuljanak hozzá pozitív változások 

eléréséhez. 

Minél elterjedtebb a Valueable hálózat, 

annál több a lehetőség a munkahelyi 

inklúzió megvalósítására. Szállodák, 

éttermek jelentkezését várjuk. 

Olvass tovább 

http://www.valueablenetwork.eu/stories/view/26


Valueable védjegy 
 

A Valueable Handing Opportunities  

védjegy hivatalosan is bejegyzésre került 

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 

által és 2018. április 24-én ki is adták az 

erről szóló tanúsítványt. 

 

 

 

 

Második Valueable külföldi gyakorlat: 2018 júliusa 
 

Az első külföldi gyakorlat múlt 

februárban valósult meg. Két értelmi 

fogyatékos (Down-szindrómás) 

gyakornok vett részt a portói Axis 

Hotelben (Portugáliában) egy 

háromhetes gyakorlaton. Céljuk az 

volt, hogy felszolgálói és 

szobatakarítási feladatokat lássanak 

el, hogy gyakorolják a korábban 

megtanultakat, és hogy mindezt egy 

ismeretlen helyen is alkalmazni tudják.  

 

 

Második körben két magyar fiatal 

tölti most a gyakorlatát a milánói 

Meliában július 2. és 21. között. 

Szabó Alexandra és Korpás Ágnes 

a Down Alapítvány által támogatott 

fiatal hölgyek. Alexandra 

Budapesten is egy kávézóban 

dolgozik kiszolgálóként. Neki az 

ötcsillagos hotel volt az újdonság. 

Ági konyhai előkészítő munkát 



végzett a Down Alapítványban, itt tanulta meg a konyhai munka és higiéné alapjait. Most a 

Meliá konyháján szorgoskodik nap, mint nap. 

Az értelmi fogyatékos munkavállalók vendéglátóipari alkalmazásával kapcsolatos bevált, jó 

gyakorlatok és protokollok alapján működő Valueable Hálózat a magyar résztvevőknek is jó 

iskola. Magyarországról is várjuk a csatlakozni kívánókat mind a Valueable Hálózathoz, mind 

pedig az értelmi fogyatékos emberek vendéglátóipari alkalmazáshoz. 

  

 

 

www.valueablenetwork.eu 
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Our mailing address is: 

*|Via Fasana 1/B-C, 00195 Roma (RM), Italy|*  

omoaipd@gmail.com 

 

 

Magyar partnerszervezet és elérhetőségek 

Down Alapítvány 

Down Alapítvány Központi titkárság: 061 363 6353 

dr. Gruiz Katalin, elnök: down@downalapitvany.hu 

Szabó Alexandra, projektfelelős: szabo.alexand@gmail.com 

www.downalapitvany.hu 
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