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LoKALNE WARSZTATY Healthnic Toolkitiv SPOTKANIE W RzeszowIE

CO nowego u nas?

Każdy z partnerów zorganizował 
lokalne warsztaty od października 
do grudnia 2018 r. W Wlk. Brytanii, 
Polsce, Irlandii, Włoszech i Grecji, 
60 uczestników (uchodźców, 
imigrantów, bezrobotnych oraz 
miejscowi) uczestniczyło w cztero-
dniowych lub cotygodniowych 
sesjach, podczas których mieli 
okazję zdobyć podstawowe 
umiejętności w zakresie zdrowego 
odżywiania. Warsztaty były 
wspierane Przewodnikiem, 
zawierającym techniki 
przygotowywania żywności. 
Uczestnicy zdobyli także 
umiejętności ICT i stworzyli własne 
opowieści cyfrowe oparte na 
wiedzy zdobytej podczas 
warsztatów, np. o tradycjach 
kulinarnych i zdrowym odżywianiu.

Czwarte międzynarodowe 
spotkanie odbyło się 10 -11 stycznia 
2019 r. w Rzeszowie. Uczestniczyło 
w nim 10 osób, przedstawiciele 
wszystkich organizacji partnerskich,  
pochodzący z pięciu krajów UE.
Głównym celem spotkania było 
zaplanowanie pracy na drugim 
rezultatem pracy intelektualnej, 
zestawu narzędzi, tzw. Toolkit. 
Danmar Computers, który jest 
odpowiedzialny za ten rezultat, 
przedstawił plan opracowywania 
materiałów, który będą tworzyć 
wszyscy partnerzy. Spotkanie 
poświęcone było również kwestiom 
zarządzania projektem i dyskusjom 
na temat podziału kolejnych zadań, 
upowszechniania oraz ewaluacji 
projektu Healthnic Diet.

Obecnie partnerzy pracują nad 
sfinalizowaniem zestawu 
narzędzi. Healthnic Diet Toolkit 
składa się z ośmiu sekcji i jest 
kompilacją interaktywnych 
zasobów, opracowań oraz 
komentarzy, które zostały 
wyodrębnione podczas 
pilotażowej realizacji lokalnych 
warsztatów Healthnic Diet.
Wraz z e-platformą oraz 
praktycznym przewodnikiem, 
nasz Toolkit jest przydatnym 
źródłem informacji dla każdej 
osoby, która chciałaby 
zorganizować warsztaty 
Healthnic Diet z imigrantami lub 
inną grupą. Toolkit będzie 
dostępny w czerwcu w języku 
angielskim, a także greckim, 
włoskim i polskim.
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powstaje przepis…

OPOWIEŚCI CYFROWE…

Zdjęcie z warsztatów 
prowadzonych na greckiej wyspie 
przez Vardakeios School

Zdjęcie z warsztatów 
prowadzonych w Rzeszowie przez 
Danmar Computers

wspólnie gotujemy…

Edukacja o zdrowej diecie…

Przygotowujemy składniki…

Zdjęcie z warsztatów 
prowadzonych we Włoszech przez 
Diciannove

Zdjęcie z warsztatów 
prowadzonych w Irlandii 
przez ITT

Zdjęcie z warsztatów 
prowadzonych w Liverpoolu 
przez MRSN

Wspólne gotowanie oraz przygotowywanie opowieści cyfrowych umożliwiło uczestnikom podzielenie 
się wspomnieniami oraz rozmowy o podobieństwach, czy różnicach różnych kultur i krajów… 

Kolejne kroki
• udostępnienie Toolkitu na 

paltformie: czerwiec 2019
• Wydarzenia upowszechniające: 

maj, czerwiec, wrzesień 2019

Pobierz nasz przewodnik i organizuj 
własne warsztaty healthnic

Więcej informacji na healthnic.eu 
skontaktuj się z nami: info@healthnic.eu


