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Στο επίκεντρο οι δεξιότητες και η κατάρτιση
Το έργο θα αναπτύξει ένα επαγγελματικό προφίλ του
Manager Υγιεινής και Καθαρισμού για πολύ μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις HORECA. Αυτός ο
επαγγελματίας θα είναι σε θέση να προγραμματίζει, να
αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να παρακολουθεί τις
προσπάθειες υγιεινής, ασφάλειας και καθαρισμού των
εγκαταστάσεων και των προϊόντων.

Πώς να μετατρέψετε το προσωπικό καθαρισμού 
από περιθωριοποιημένους εργαζόμενους σε
πραγματικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη ενός
καινοτόμου και βιώσιμου κλάδου HORECA!

ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο κλάδος HORECA
μπορεί να ενισχύσει τη συμμόρφωση των
επιχειρήσεων με τους αντίστοιχους κανονισμούς (ΕΕ
και εθνικούς), να εγγυηθεί την υγεία και την
ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων, να
εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας, μεγιστοποιώντας έτσι τα έσοδα και τη
φήμη του και προωθώντας την επιχειρηματική
συνειδητοποίηση σχετικά με βιώσιμες πρακτικές
καθαρισμού. 



Η ομάδα HyperCLEAN4HORECA αποτελείται από 6
εταίρους από 6 διαφορετικά κράτη: Ηνωμένο
Βασίλειο, Εσθονία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ελλάδα και
Ισπανία. Καθένας από αυτούς φέρνει την εμπειρία
του στο έργο, ένας πάροχος επαγγελματικής
κατάρτισης, ένας πάροχος εκπαιδευτικού
λογισμικού, ένας σύλλογος τεχνολογίας καθαρισμού
και 2 ΜΚΟ συνεργάζονται στενά για να υλοποιήσουν
τους στόχους του έργου.

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το HYperCLEAN4HORECA θα αναπτύξει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό
σύστημα που θα φέρει νέους τύπους οργάνωσης και γνώση σχετικά
με τον καθαρισμό και την υγιεινή στο κλάδο HORECA με σκοπό να
καταστήσει «must» τις πρακτικές υγιεινής που εφαρμόζονται σε
διαφορετικές διαδικασίες καθαρισμού επιχειρήσεων εστίασης και
φιλοξενίας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προώθηση
της φήμης και των εσόδων.

Δύο πρόσθετες καινοτομίες είναι το "Εργαλείο στρατηγικής υγιεινής
και καθαρισμού" που βρίσκεται στον πυρήνα του εκπαιδευτικού
συστήματος και το HyperCLEAN Game που υποστηρίζει την
ανάπτυξη και την παράδοση της εκπαίδευσης με μαθησιακά
στοιχεία που βασίζονται στην εργασία. 

ΟΔΗΓΟΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



1η διακρατική συνάντηση
στο Εδιμβούργο
Η CIVIK φιλοξένησε τη 1η συνάντηση της κοινοπραξίας
στις 21 Ιανουαρίου 2020 στο Εδιμβούργο του Ηνωμένου
Βασιλείου. 

Ακολουθήστε τον ιστότοπο του έργου και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για να είστε οι πρώτοι που θα ενημερώνονται για τις

δραστηριότητες του  έργου
https://hyperclean4horeca.eu/

https://www.facebook.com/hyperclean4horeca/
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πληροφορίες και οι απόψεις που αναφέρονται σε αυτή τη δημοσίευση είναι αυτές των συγγραφέων

και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα όργανα και οι
οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή.

Η εναρκτήρια συνάντηση ξεκίνησε τις δραστηριότητες του έργου,
μοιράστηκε τη στρατηγική υλοποίησης του έργου, καθιέρωσε
διαδικασίες γύρω από τη δημοσιονομική διαχείριση, το σχέδιο
ποιότητας και τη στρατηγική διάδοσης. Το βασικό επιχειρησιακό
επίκεντρο της συνάντησης ήταν η έναρξη της εργασίας για το «The
Hygiene & Cleaning Manager Course». Οι λεπτομέρειες και το
σχέδιο εργασίας για την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των
πρακτικών καθαρισμού στον κλάδο HORECA στις χώρες εταίρους 
 και στη συνέχεια για τη διακρατική διάσταση (προσδιορισμός των
βραβευμένων / βέλτιστων πρακτικών που υιοθετήθηκαν από
χώρες που κατατάσσονται στα διαγράμματα βέλτιστων υπηρεσιών
καθαρισμού HORECA).
Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το έργο και έχουμε μια
υπέροχη ομάδα που συνεργάζεται καλά.


