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4 νέοι Έλληνες με αυτισμό που δεν τους
προσλάμβανε κανείς άνοιξαν τη δική τους
επιχείρηση στην Αθήνα
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Νέοι με αυτισμό – επιχείρηση με σνακ: Πρόκειται για μια ομάδα νέων με
αναπηρίες, οι οποίοι πωλούν μπάρες με δημητριακά στην Αθήνα. Μετά την
αποφοίτησή τους από ειδικά εργαστήρια επαγγελματικές εκπαίδευσης, έστησαν το
3S School Synergy Snacks, με τη βοήθεια των γονέων και των εκπαιδευτικών
τους.
Τα μέλη της ομάδας είναι οι Γιάννης Χατζηαργυρίου, Ελένη Αλμπέρτου,
Μιχάλης Σιδέρης και Γιώργος Βραδής. Τα προϊόντα τους είναι μπάρες
δημητριακών με σουσάμι, αμύγδαλα, φιστίκια, ελιά και μέλι.

Νέοι με αυτισμό – επιχείρηση με σνακ: Η εξήγηση της μητέρας του Γιάννη, Βάσω
Ευαγγέλου, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία
«Στην Ελλάδα, σήμερα, το επιχειρείν είναι ούτως ή άλλως δύσκολο. Ακόμη πιο
δύσκολο όμως είναι για ανθρώπους με πολλούς περιορισμούς και διανοητικές
δυσκολίες. Το ίδιο και γι’ αυτούς που στέκονται δίπλα τους. Αυτούς, που είναι το
μυαλό και η φωνή τους.
Απασχολούνται κυρίως σε οικογενειακές ή φιλικές επιχειρήσεις. Μόλις τα
τελευταία χρόνια που έχουν ιδρυθεί ορισμένες ΚοινΣΕπ ένταξης ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων. Ακόμα και τότε, όμως, οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας
είναι δυσανάλογες. Τα νέα ΑΜΕΑ δεν βρίσκουν τη θέση που επιθυμούν να
εργαστούν.
Αν και ο νομοθέτης προέβλεψε την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για να
διευκολύνει την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες και τη διασφάλιση του
δικαιώματός τους στην εργασία, που είναι βασικό στοιχείο της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, η γραφειοκρατία και η ευθυνοφοβία καλά κρατούν, κάνοντας ενίοτε
τη ζωή μας αρκετά δύσκολη».

Νέοι με αυτισμό – Βάσω Ευαγγέλου: «Μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα»
«Πρόκειται για ένα νόστιμο και υγιεινό προϊόν και μια ομάδα νέων εργαζόμενων
που μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα. Ταμπού πάντα θα υπάρχουν, αλλά
βασίζονται στην άγνοια ή στην ελλιπή ενημέρωση. Ευτυχώς, ζούμε σε εποχές που
η κοινωνία είναι πιο ανοιχτή και η ιδέα της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες
δεν είναι ουτοπική.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια χρειάζονται και συνέργειες με άλλους φορείς
που θα ενισχύουν και θα προβάλλουν τις ικανότητες ανθρώπων με αναπηρία. Τα
παιδιά μάλιστα ονειρεύονται να δοκιμάσει από τις μπάρες τους ο Γιάννης
Αντετοκούμπο! Ποιος άλλος μπορεί να συμβολίσει καλύτερα ότι αυτό που φαίνεται
άπιαστο μπορεί να γίνει πραγματικότητα με δουλειά και όραμα;».

Νέοι με αυτισμό – Ελένη Αλμπέρτου: «Ευχαριστούμε όσους μας υποστηρίζουν»
Ένα από τα μέλη της επιχείρησης, η Ελένη Αλμπέρτου, αναφέρει: «Αν και η ζωή
μου ήταν δύσκολη, κατάφερα να πετύχω αυτό που ζητούσε η ψυχή μου. Ένα πτυχίο
μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής που μου έδωσε κάποια εφόδια και το προνόμιο να
συνεχίσω την πορεία μου επαγγελματικά. Οι δυσκολίες που συναντάμε με την
ομάδα μου μας κάνουν πιο δυνατούς και μας φέρνουν πιο κοντά στην υλοποίηση
των στόχων μας. Ευχαριστούμε όσους μας υποστηρίζουν σ’ αυτό το ξεκίνημα».

Πηγή: enimerotiko.gr, newsitamea.gr

