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Associação Nacional para Acção Familiar, 
Portugalia
http://www.anjaf.pt
ANJAF jest stowarzyszeniem non-profit, wspierają-
cym solidarność w rodzinie i w społeczności mają-
cą na celu promowanie równości, sprawiedliwości 
i postępu. Prowadzi działania przyczyniające się 
do integracji społeczno-zawodowej oraz rozwoju 
społeczno-kulturalnego grup narażonych na wy-
kluczenie społeczne. 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, 
Polska
http://www.firr.org.pl 
FIRR jest pozarządową organizacją non-profit, utwo-
rzoną 26 sierpnia 2003 r. działającą w dziedzinie nauki, 
transferu innowacji, przedsiębiorczości oraz kom-
pleksowego i wielopoziomowego wspierania osób 
najbardziej dyskryminowanych w społeczeństwie. 
Podstawową misją fundacji jest zrównoważony roz-
wój przedsiębiorczości, transfer innowacyjnych roz-
wiązań, a także wspieranie przedsiębiorstw i innych 
podmiotów w zdobywaniu i wykorzystywaniu nowo-
czesnych technologii. Jej głównym celem jest także 
poprawa możliwości edukacyjnych, społecznych i za-
wodowych osób z różnymi rodzajami niepełnospraw-
ności. FIRR ma bogate doświadczenie w tworzeniu 
i adaptowaniu innowacyjnych programów i metodo-
logii szkoleń prowadzonych dla i na rzecz osób niepeł-
nosprawnych oraz wykluczonych społecznie. 

Projekt ACAD jest realizowany przez czterech partnerów:

Hotele & Restauracje 
Dostępne dla Osób 
Niepełnosprawnych

Action for Blind People, Wielka Brytania
http://www.actionforblindpeople.org.uk
Action prowadzi usługi dla osób niewidomych i słabo-
widzących obejmujące: programy dotyczące zatrud-
nienia i samozatrudnienia, mieszkalnictwa, spędzania 
czasu wolnego, technologii wspierających, informacji, 
doradztwa i poradnictwa. Action prowadzi także szko-
lenia mające na celu podnoszenie świadomości w ob-
szarze problemów wzrokowych. Action prowadzi rów-
nież 4 hotele dostosowane do specyficznych potrzeb 
osób niewidomych i słabowidzących. 

Fundacja Fundusz Współpracy, 
Polska
http://www.cofund.org.pl
FFW jest jedną z pierwszych instytucji w Polsce 
powołanych do obsługi zagranicznych środków 
pomocowych. Działa od ponad 18 lat i ma doświad-
czenie w zarządzaniu programami pochodzącymi 
z środków przedakcesyjnych (PHARE) oraz innych 
środków wspólnotowych, a także pochodzących 
od poszczególnych państw takich jak: Szwajcaria, 
Norwegia, Wielka Brytania, Australia i Japonia. Pro-
gramy te wspierały różnorodne cele, takie jak rozwój 
lokalny, transformacja gospodarcza, rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego, integracja europejska, 
edukacja i szkolenia zawodowe oraz ustawiczne. 



Według raportu Eurostat (Disability and social participation in Europe, 

2001), 10% społeczeństwa europejskiego to osoby niepełnosprawne . 

Osoby te mają równe prawo do korzystania z usług tak samo jak każdy 

obywatel Europy. Jednakże, niektóre branże nie są przygotowane 

do zapewnienia niepełnosprawnym klientom takiej samej jakości 

oferowanych usług. Projekt ACAD zmieni tę sytuację!

W projekcie ACAD powstaną:

•	 uniwersalny	program	szkoleń	dla	personelu	hoteli	i	restauracji,	który	

będzie można łatwo dopasować do sytuacji każdego z krajów Europy 

•	 materiały	szkoleniowe

•	 podręcznik	dla	personelu	i	kadry	zarządzającej	branży	hotelarskiej	

i restauracyjnej zawierający porady dotyczące prowadzenia obsługi 

w pełni dostępnej dla niepełnosprawnych konsumentów

•	 narzędzia	kontrolne	–	kryteria	oceny	odpowiedniego	

poziomu kwalifikacji w zakresie prowadzenia usług dla osób 

niepełnosprawnych

•	 certyfikat	kwalifikacji	w	zakresie	prowadzenia	usług	dla	

niepełnosprawnych klientów

•	 pilotażowe	szkolenie	dla	pracowników	sektora	hotelarskiego	

i restauracyjnego

•	 strona	internetowa	projektu	ze	wszystkimi	materiałami.

Celem projektu ACAD jest takie udoskonalenie szkoleń zawodowych dla 

pracowników i kadry zarządzającej branżą hotelarską i restauracyjną, 

które pozwoli na przygotowanie ich do obsługi osób niepełnosprawnych 

na takim samym poziomie jak pozostałych klientów, a także przyczyni się 

do wzrostu ich konkurencyjności na europejskim rynku pracy.

Zarówno europejskie, jak i krajowe prawodawstwo wielu państw 

wprowadza zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 

ACAD dostarczy narzędzi, które pomogą w przestrzeganiu tych przepisów.


