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O PROJEKCIE 
HEALTHNIC

HEALTHNIC - Healthy and ethnic diet for 

inclusion - to dwuletni projekt 

finansowany z programu Erasmus+, 

którego celem jest promocja zdrowego 

od?ywiania oraz tradycyjnych potraw  

ró?nych kuchni etnicznych. Projekt 

adresowany jest do wielu grup, w tym 

imigrantów, uchod?ców, osób 

d?ugotrwale bezrobotnych oraz 

mniejszo?ci etnicznych, - osób, które 

chc? rozwijac umiej?tno?ci z zakresu 

?ywienia i gotowania, by ?atwiej 

integrowac si? z otaczaj?cym ich 

?rodowiskiem wielonarodowym.  Grup? 

docelow? jest tak?e grono nauczycieli 

oraz pracowników socjalnych, którzy 

pracuj? z grupami wielonarodowymi, 

oraz którzy chcieliby poznac narz?dzia, 

aby skutecznie organizowac warsztaty 

Healthnic. Koordynatorem projektu jest 

Vardakeios School (Grecja), a partnerami: 

Danmar Computers (Polska), Diciannove 

Societa Cooperativa (W?ochy), ITT 

(Irlandia) oraz Merseyside Refugee 

Support Network (Wlk.Brytania).

SPOTKANIE 
OTWIERAJ? CE

SPOTKANIE W 
LIVERPOOLU 

Przedstawiciele organizacji 

partnerskich ITT, MRSN oraz 

Vardakeios School pracowali od 19 do 

23 lutego w Liverpoolu nad tre?ciami 

do przewodnika wspieraj?cego 

prowadzenie warsztatów Healthnic.

Wtedy podj?to decyzje o: uk?adzie 

tre?ci przewodnika, g?ównych tematach 

i cyklu szkole?. Ka?dy z uczestnicz?cych 

w spotkaniu partnerów przedstawi? 

swoje pomys?y, jednocze?nie 

komentuj?c pozosta?e propozycje.

Przewodnik w j?zyku angielskim 

gotowy b?dzie pod koniec maja br.; 

nast?pnie t?umaczony b?dzie na 

pozosta?e j?zyki partnerów.

Pierwsze spotkanie partnerów 
odby?o si? w dniach 26-27.10.2017 r. 
w mie?cie Bussoleno we W?oszech. 

W spotkaniu uczestniczy?o 14 
przedstawicieli z pi?ciu krajów UE.

Partnerzy przedstawili swoje 
organizacje, omówili kwest ie 

zarz?dzania w projekcie, w tym 
narz?dzie do tego celu, oraz 

dyskutowali o podziale zada?, 
uzgodnili rezultaty pracy 

intelektualnej, które powstan? 
(przewodnik, materia?y 

warsztatowe), a tak?e okre?lili 
dzia?ania upowszechniaj?ce oraz te 

zwi?zane z ewaluacj?. 

Powsta? plan projektu,  umocniono 
wi?zi wspó?pracy oraz zaplanowano  

nast?pne kroki i sposoby 
komunikacji.
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Plat form a jest  got owa!

Odwied? stron? healthnic.eu by 
dowiedziec si? wi?cej o naszym 

projekcie. 

Wkrótce udost?pnimy 
przewodnik, a kolejno zestaw 

narz?dzi, niezb?dnych do 
prowadzenia warsztatów 

Healthnic.

?led? post?py w projekcie poprzez: 

facebook.com/healthnic.diet/

https:// twitter.com/HealthnicDiet

linkedin.com/groups/13561571

lub skontaktuj si? z Eugeni? Kollia:

info@healthnic.eu

vardakeios@gmail.com

Ten projekt zosta? zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej w ramach programu 
Erasmus+. Projekt lub publikacja 

odzwierciedlaj? jedynie stanowisko ich 
autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialno?ci za umieszczon? w 

nich zawarto?  merytoryczn?.

Num ber  projek t u: 
2017-1-EL01-KA204-036253 

E-PLATFORMA PRZEDSMAK PRZEWODNIKA

Przewodnik jest materia?em, który b?dzie w g?ównej 
mierze wspiera? tworzenie, prowadzenie oraz 
organizowanie zada? w ramach cyklu warsztatów 
Healthnic skierowanych dla wielokulturowych grup:

- nauk? o przyst?pnych, smacznych i po?ywnych 
posi?kach

- podnoszenie ?wiadomo?ci oraz zrozumienie 
korzy?ci wybierania lokalnych i sezonowych 
produktów

- dzielenie si? informacjami o kulturach 
?ywienia

- poznanie alternatywnych sk?adników
- tworzenie i wymienianie si? opowie?ciami 

cyfrowymi oraz nabyt? wiedz?

Finalnie, jedzenie jest narz?dziem integracyjnym, 
które sprawia, ?e czujemy si? szcz??liwsi i ?yjemy 
w?ród jednej spo?eczno?ci. 

KOLEJNE KROKI 04-07.2018
- LTTA: szkolenie dla trenerów w Grecji (Syros) 

25-29 czerwca br. 
- drugie spotkanie partnerów w Grecji (Syros)  

29-30 czerwca br. 
- t?umaczenie przewodnika na j?zyki partnerów; 

udost?pnienie na platformie we wrze?niu br. 
- lokalne warsztaty od wrze?nia do ko?ca br. 

http://healthnic.eu

