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An Cathaoirleach UNESCO i Chuimsitheach Corpoideachas, Spóirt, Fitness agus Áineasa sa ITTralee i
gcomhar leis an Réadlann Eorpach Spóirt Fostaíochta, Universidad Poltecnica De Maidrid, Skillsactive
Ríocht Aontaithe, Ollscoil Palacky i Olomouc & MomentumBD Ltd / IHRSA Beidh bheachtú agus acmhainní
a aistriú d'oiliúnóirí VET ceaptha chun a chumasú gairmithe aclaíochta a bhfuil eolas leordhóthanach,
inniúlacht agus scileanna a bheith ag obair le daoine faoi mhíchumas i dtimpeallachtaí oibre
aclaíochta. Chomh maith leis sin beidh an tionscadal mar eiseamláir an creat 7p do Chuimsitheach Fitness
agus a chur ar fáil treoir do bhainisteoirí lár maidir le cleachtas cuimsitheach. Tarraingíonn an tionscadal le
chéile Comhaontas Scileanna Earnála agus Alliance Eolais chun an tionchar a uasmhéadú agus freagrúlacht
do riachtanais an mhargaidh saothair a áirithiú.
Aidhmeanna Tionscadal:
Tá 3 huaire níos lú seans ann a bheith gníomhach go fisiciúil agus dhá uair chomh dócha go mbeidh
murtallach ná an pobal in ann bodied (CDC, 2009) Daoine faoi mhíchumas. Tá siad faoi ghannionadaíocht
sna timpeallachtaí aclaíochta príomhshrutha. Níl go leor bainisteoirí agus teagascóirí lárionaid aclaíochta
bhraitheann muiníneach ag obair le daoine faoi mhíchumas agus tá sé seo níos measa ag easpa feasachta i
measc fostóirí, iad siúd atá faoi mhíchumas agus dá dteaghlaigh maidir leis na buntáistí atá le baint as a
rannpháirtíocht. Tá roinnt tosca a ghabhann leis an n-áirítear: a ullmhú gairmoideachais gairmiúla agus
polasaithe oibriúcháin agus dearcadh na foirne, fostóirí agus an tsochaí ina hiomláine (Mulligan et al,
2012). Cláir oiliúna VET mórán threalmhú gairmithe Fitness a bhfuil eolas leordhóthanach, inniúlacht agus
scileanna chun oibriú le daoine faoi mhíchumas le linn, a deir an Coinbhinsiún um Chearta Daoine faoi
Mhíchumas (2006) Déanfaidh Stáit is Páirtithe: a) a rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí spóirt
príomhshrutha a spreagadh; deis a eagrú, a fhorbairt agus páirt a ghlacadh i míchumas ar leith spóirt agus
gníomhaíochtaí áineasa agus a chur ar fáil; rochtain chomhionann ar .. caitheamh aimsire agus fóillíochta ..
gníomhaíochtaí. Tógann an tionscadal E-FIT-W ar obair dhá thionscadal roimhe EIPET agus APAVET agus
Xcessible, tionscnamh Ionad Cara.
Tarraingíonn an tionscadal le chéile Comhaontas Scileanna Earnála agus Alliance Eolais chun an tionchar i
gcomhthéacsanna obair fíor a uasmhéadú agus chun cáilíocht an aistrithe an chláir oiliúna agus múnla
d'Oiliúint Chuimsiú Fitness don Obair, (FIT chun Oibre) a fhorbairt sa ITTralee go Eoraip (E-FIT-W). Tá na
hacmhainní oiliúna agus 7p múnla a thacaíonn beidh sé a phíolótú in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, an Spáinn,
an Fhrainc agus i bPoblacht na Seice le teagascóirí i dtimpeallachtaí oibre. Cuirfear acmhainní a chur in
oiriúint chun a chinntiú ar riachtanais earnála á gcomhlíonadh. Chomh maith leis sin is mian linn a
accentuate acmhainní a chur chun cinn atá ann faoi láthair a chruthú Ilmheáin Feasacht Eorpach agus
Feachtas Oideachais a bheidh le húsáid i ngníomhaíochtaí scaipthe ar fud an scála ar fud an comhpháirtí
sóisialta agus meascán na bpáirtithe leasmhara na nOiliúnóirí VET, Fostóirí, Fostaithe, agus Comhlachtaí
Ionadaíocha. Mar thoradh ar an tionscadal teagascóirí aclaíochta níos mó a bheith feistithe le hinniúlacht
gá a bheith ag obair le daoine faoi mhíchumas agus níos mó áiteanna oibre a bheidh freastal ar náireamh. Is féidir ár gcomhpháirtíocht i bhfeidhm ar 30,000 Clubanna, níos mó ná 1 milliún ball foirne agus
soláthraithe GG a bhaineann leo.

