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KAS OLETE VÄIKESE MAJUTUSETTEVÕTETE
OMANIK?
KAS TE TÖÖTATE HORECA SEKTORIS
PUHASTAMISE VÕI TEENINDAMISE
VALDKONNAS VÕI OLETE SELLEST
HUVITATUD?
KAS OLETE KOOLITUSORGANISATSIOON VÕI
KOOLITAJA, KES JUBA PAKUB
PUHASTUSTEENUSEID VÕI OLETE HUVITATUD
SELLISE TEENUSE KASUTUSELEVÕTUST?
HYPERCLEAN4HORECA

ON SIIN TEIE JAOKS!
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OTSUSTAV MUUTUS

Kuidas mõjutada puhastustöötajate tegevusi nii,
töötajad saaksid tõeliseks varaks innovaatilise
jätkusuutliku HORECA tööstuse arendamisel?

et
ja

Fookus oskusele ja koolitusele

Selle projektiga arendatakse HORECA tööstuse hügieenile ja
puhastamisele spetsialiseerunud juhi professionaalset profiili.
Juht saab optimeerida ja arendada puhastus- ja ohutusalaseid
tegevusi.
Projekti lõppedes saavad HORECA ettevõtted suurendada
teadlikkust EL ja riiklikutele eeskirjadele, tagada klientide ja
töötajate tervis ja ohutus ning tagada kvaliteetsed teenused,
parandades nii ettevõtte tulusid ja mainet. Lisaks võivad juhid
tõsta
teadlikkust
jätkusuutlikest
puhastustavadest
ettevõtetes.

METOODIKA
KOOSTÖÖ

HyperCLEAN4HORECA meeskond koosneb 6
partnerist
6
erinevast
riigist:
Suurbritanniast,
Eestist,
Iirimaalt,
Rumeeniast, Kreekast ja Hispaaniast. Igaüks
panustab
oma
teadmistega.
Projekti
eesmärkide elluviimiseks teevad koostööd
tarkvaraettevõte, kutseõppe pakkuja,
haridustarkvara
pakkuja,
puhastusvaldkonna spetsialistid ja kaks
vabaühendust.

ESIMESED TULEMUSED
* Faktidel põhinev projekt

Partnerid viisid läbi uuringu oma riigi hügieeni- ja koristustavade hetkeolukorra kohta.
Nad kogusid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid, mis kirjeldasid nende riiklikku
olukorda. Lisaks tutvustasid nad valdkonna häid tavasid, mida kasutatakse näidetena
projektis osalejate motiveerimiseks ja ideede pakkumiseks. Viimaseks, kuid mitte vähem
tähtsaks, heade tavade mudelid kahest partnerlusvälisest riigist, Soomest ja Ungarist,
kus hügieeni- ja puhtuseeskirjad vastavad seadustele ning selliste tavade vastuvõtmisele,
pidades silmas klientide ja töötajate ohutust ja tervist.

ESIMENE
RAHVUSVAHELINE
KOOSOLEK EDINBURGHIS
Partner CIVIC korraldas
koosoleku 21. jaanuaril 2020
Edinburghis, Suurbritannias. Esimesel koosolekul alustati
projekti tegevustega, jagati projekti elluviimise strateegiat,
kehtestati finantsjuhtimise protsessid, kvaliteediplaan ja
levitamise strateegia. Koosoleku peamine tegevuseesmärk
oli alustada tööd puhastustööde juhi koolitusega, koos
üksikasjade ja töökava koostamisega mikro-HORECA
tööstuse puhastustavade praeguse olukorra analüüsimiseks
partnerriikides. Oleme selle projekti üle väga põnevil ja
naudime meeskonda, kes töötab koos väga hästi.

Projekti tegevustest jälgige projekti veebisaiti ja sotsiaalmeedia lehte.
https://hyperclean4horeca.eu/
https://www.facebook.com/hyperclean4horeca/
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