
ብዛዕባ ”ቢሾን” (VISION) ውድብ ሰራሕተኛታት

  ኣብ ጊዜ ኣሳልጦኻን ኣብ ጊዜ ጸገማትካን፤ ሞያዊ ምኽርን ደገፍን ክንህበካ ኢና። ምስቲ ምዕባለ ዕዳጋ-ስራሕ ስለ ንትዓጻጸፍ 
ድማ፤ ኩነታት ስራሕካ ብዘየገድስ፤ ክትጥቀመልና ክትክእል ኢኻ።

 ኣብ ”ቪሾን” ብዙሓት ኢና ዘሎና፤ ንሱ ኽኣ ጽቡቕ እዩ። ብዙሓት እንተ ድኣ ዄንና ድማ፤ ብዝቐለለ ስጉምቲ ክንወስድን፤ 
ጽልዋታት ብምሕዳርን ድማ፤ እቲ ስራሕካ ካብቲ ዘሎዎ፤ ዝበለጸ ክንገብሮ ዕድል ንረክብ። ምስና ምስ ብዙሓት ከም ናትካ 
ሞያውያን ክትላለን፤ ጽቡቕ መርበብ-ፈለጥቲ ክትረክብን ኢኻ። 

 ኣብ ምሉእ ሃገር ስለ እንርከብ፤ ንዓኻ ኣብ ዚሰማማዕ ቦታን ሰዓትን ክትረኽበና፤ ምሳና ውን ብቐሊሉ ግላዊ ኣኼባ ንምግባር 
ከኽእለካ እዩ። ምስ ትደሊ ውን፤ ንዓኻ ብዝበለጸ ንኽትዋሳእ ዘቃልለልካ ኩነታት እዩ። ብኸመይ ከም ትዋሳእ ድማ ባዕልኻ 
ክትውስን ትኽእል። 

ውድብና ብሰፈር ወይ ብሃገር ደረጃ ጥራይ ዘይኮነስ፤ Fair-Union ተጸዊዕና፤ ብዓለም-ለኸ ደረጃ ኢና እንሰርሕ። ንምሕያል 
ሰብኣዊ-መሰላት፡ ንመሰል ውደባን፤ ንሓለዋ ከባቢን ውን ንጣበቕ ኢና። ስለዚ ድማ ኣባልና ምስ ትኸውን፤ ንዓለምና 
ዝተመሓየሸት ዓለም ንኽትከውን ኢድካ ክትሕውስ ኢኻ።

 ይኹን እምበር እታ ዋና ትርጉም ኣባልነትካ ግን ሓንቲ ኮይና፤ ኣብ ስራሕ ዓለምካ፤ እቲ ዝበልጸ ረብሓ ከም ትረክብ 
ንምግባርካ ምጽዓር እዩ።

ቪሾን ”Vision” ሓደ ውድብ ሰራሕተኛታት ኮይኑ፤ ቆላሕትኡ ድማ ናብቲ ንስኻ ደው ትብለሉን 
ራእይታትካን ዘቋመተ እዩ። ዕላማና ምሳኻ ሓቢርና፤ ናብቲ ንስኻ እተማዕድዎ ናይ ሞያነት ደረጃ 
ንኽትበጽሕ ንምሕጋዝካ እዩ።

እዚ መሪሕ ዝኾነ ውድብ
ኣባላት ”ቪሾን” ኣብ ግላዊ ኩባንያታት፡ ኮሙናት፡ ወረዳዊ-ባይቶታት ወይ ኣብያተክርስትያን ዚሰርሑ፤ ነዚ ዘሎና ሓባራዎ-
ውሕስነት ሕብረተሰብ (välfärden)፤ ዚመርሑን፡ ዘማዕብሉን፡ ዘመሓድሩን እዮም። ብዙሓት ውን ተመሃሮ ኮይኖም፤ ኣብዚ 
ሓባራዊ ውሕስነት ሕብረተሰብ ንኽሰርሑ ዘማዕድዉ እዮም። እዞም 168 000 ኣባላትና፤ ኣብ ኣእላፋት ሞያታት ዚሰርሑ፤ ክቡር 
ናይ ፈለጥቲ መርበብ እዮም። ማሕበርና ካብ ፖለቲካዊ ተጸጋዕነት ነጻ ዝኾነ፤ ኣካልቲ ዝዓበየ ውድብ ”ቴሴኡ” (TCO) እዩ። 

መን ኣባል ክኸውን ይኽእል?
ዝኾነ ኣብ ቦታ ስራሕ ዘሎ ሰብ፤ ኣባል ”ቪሾን” ክኸውን ይኽእል እዩ። ብግዚያዊ ወይ ብዘላቒ ወይ ብፕሮጀክት መልክዕ ስራሕ 
ምቝጻርካ ብዘየገድስ፤ ምሉእ ጊዜ ወይ ብኸፊል ትሰርሕ ምዃንካ ብዘየገድስ፤ ኣባልና ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ተመሃራይ እንተ 
ኴንካ ውን፤ መስመር ትምህርታካን ወይ ምንዋሕ ዓመታቱን ብዘየገድስ፤ ኣባል ክትከውን ትኽእል ኢኻ።
ኣባላትና 4000 ሞያ ዚውክሉ እዮም። ንኣብነት ኣሕሉቕ፡ መሃንድሳት፡ ፈለጥቲ-ሰራሕተኛታት፡ ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ-
ናብዮት፡ ቁጠባውያን፡ ካህናት፡ ክኢላታት-ወጌሳ፡ ኣመሓደርቲ፡ ሕክምናዊ-ጸሓፍቲ፡ ነርስታት-ስኒ ክጥቀሱ ይክኣል። ብዙሓት 
ካብኦም ኣካዳሚያውያን እዮም። ስራሕ ናይቶም ኣባላት ”ቪሾን”፤ ኣብቲ ንሓባራዊ-ውሕስነት ሕብረተሰብ ዚድግፍን፤ ምስኡ 
ዝተተሓሓዘ ህዝባዊ-ክፋልን ግላዊ-ኩባንያታትን ኣብያተስራሕን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ሽወደናዊ-ቤተክርስትያንን ኣብ ነጻ-ኣብያተ 
ክርስትያንን ዚሰርሑ ካህናት ውን፤ ናይ ውድብና ኣባላት ኣሎዉ። ”ቪሾን” ነቶም ኣብ ህዝባዊ-ክፋል ዚሰርሑ ኣሕሉቕ ዝወደበ፤ 
እቲ ዝዓበየ ውድብ ሰራሕተኛታት ኣብ ሽወደን እዩ።      
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