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EȘTI DEȚINĂTORUL UNEI AFACERI MICRO SAU
MICI DIN INDUSTRIA HORECA?
LUCREZI ÎN ZONA SERVICIILOR DE CURĂȚENIE,
PREPARARE ȘI SERVIRE ÎN SECTORUL MICRO
HORECA SAU EȘTI INTERESAT SĂ O FACI?
EȘTI O ORGANIZAȚIE SPECIALIZATĂ ÎN
FORMARE, O ȘCOALĂ VETERINARĂ SAU UN
FORMATOR CARE DEJA OFERĂ SERVICII DE
INSTRUIRE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CURĂȚENIA
SAU EȘTI INTERESAT SĂ INTRODUCI UN
ASTFEL DE SERVICIU?

HYPERCLEAN4HORECA
ESTE AICI PENTRU TINE!
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O SCHIMBARE DECISIVĂ

Cum să transformi resursele umane, astfel încât angajații
marginalizați să devină un adevărat atu în dezvoltarea
unei industrii HORECA inovative și sustenabile!

ACCENT PE ABILITĂȚI ȘI FORMARE

Acest proiect va dezvolta un profil profesional al Managerului
specializat în Igienă și Curățenie pentru afaceri micro și mici din
industria HORECA. Acest profesionist va fi capabil să
programeze, dezvolte, implementeze și să monitorizeze igiena
produselor și eforturile de curățare și menținere a siguranței în
proprietate.
După finalizarea proiectului, afacerile HORECA micro și mici își
pot spori conformitatea cu reglementările respective (UE &
naționale), pot garanta pentru sănătatea și siguranța clienților
și a angajaților și asigura servicii de înaltă calitate,
îmbunătățindu-și, prin urmare, veniturile și reputația și, de
asemenea, pot crește gradul de conștientizare cu privire la
practici de curățenie sustenabile pentru afaceri.

O METODOLOGIE
COLABORATIVĂ
Echipa HyperCLEAN4HORECA este compusă din 6
parteneri din 6 țări diferite: Marea Britanie,
Estonia, Irlanda, România, Grecia și Spania. Fiecare
contribuie cu propria expertiză. O companie de
software, un furnizor de formare vocațională, un
furnizor de software educațional, o asociație de
tehnologii de curățare și două ONG-uri colaborează
îndeaproape pentru ca obiectivele proiectului să
prindă viață.

PRIMELE REZULTATE
*Un proiect bazat pe fapte

Partenerii au condus o cercetare de birou asupra situației actuale a practicilor de igienă și
curățare în propriile țări. Au colectat date calitative și cantitative care descriu situația lor
națională "AS-IS". În plus, au prezentat bune practici din domeniu care vor fi folosite drept
exemple pentru a-i motiva și a oferi idei participanților proiectului. Nu în ultimul rând,
modele de bune practici venite din partea a două țări din afara parteneriatului, Finlanda
și Ungaria, unde conformitatea regulilor de igienă și curățenie la reglementările
legislative și adoptarea respectivelor practici în ceea ce privește respectul pentru
siguranța și sănătatea clienților și a angajaților, au condus la creșterea reputației
afacerilor și a veniturilor, au fost identificate de către PUHASTUSEKSPERT, expert în
domeniu.

PRIMA ÎNTÂLNIRE
TRANSNAȚIONALĂ ÎN
EDINBURGH
CIVIC a găzduit a doua întâlnire de consorțiu pe 21 Ianuarie
2020 în Edinburgh, Marea Britanie. La întâlnirea de început sa dat startul activităților de proiect, s-a împărtășit strategia
de implementare a proiectului, s-au stabilit procesele de
gestiune financiară, planul de calitate și strategia de
diseminare. Principalul obiectiv operațional al întâlnirii a
fost inițierea lucrului pentru "Cursul de Manager de Igienă &
Curățenie", alături de stabilirea detaliilor și a planului de
lucru pentru analizarea situației curente a practicilor de
curățenie în industria micro HORECA din țările partenere și
ulterior, a dimensiunii transfrontaliere (identificarea
practicilor câștigătoare/cele mai bune, adoptate din țările
fruntașe în topurile cu cele mai bune servicii de curățenie
din industria HORECA). Suntem foarte încântați de acest
proiect și ne bucurăm de o echipă care lucrează foarte bine
împreună.

Urmărește website-ul proiectului și pagina de social media pentru a fi
primul informat despre activitățile din proiect.
https://hyperclean4horeca.eu/
https://www.facebook.com/hyperclean4horeca/
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