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Bezpieczniejsze i zdrowsze posiłki poprzez szkolenia dla osób 

mających kontakt z żywnością  

Pierwsza Notatka Prasowa 

O projekcie 

e-SAFE - Bezpieczniejsze i zdrowsze posiłki poprzez szkolenia dla osób mających kontakt z 

żywnością to 34-miesięczny projekt Erasmus+ KA2, który rozpoczął się w listopadzie 2020 r. 

Celem e-SAFE jest opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego skierowanego do 

szefów kuchni, personelu kuchennego, osób zajmujących się dystrybucją żywności, 

kierowników punktów sprzedaży oraz pracowników przetwórstwa rolno-spożywczego, 

mającego za zadnie zwiększyć ich wiedzę i umiejętności w zakresie zapobiegania wpływowi 

chorób przenoszonych drogą pokarmową na zdrowie publiczne. Pakiet szkoleniowy dostarczy 

aktualnej wiedzy i udoskonali umiejętności pracowników zajmujących się żywnością, 

umożliwiając im ponowne rozważenie błędnych praktyk stosowanych podczas przetwarzania 

i zabezpieczania żywności w odniesieniu do COVID-19. Szkolenia będą dotyczyły przede 

wszystkim głównych pojawiających się / powracających, niełatwych do rozpoznania i zwykle 

ignorowanych zagrożeń związanych z żywnością. 

 Główne założenia projektu e-SAFE to: 

• Zapewnienie innowacyjnego programu 

szkoleniowego w zakresie higieny/bezpieczeństwa 

żywności oraz narzędzia w postaci platformy e-

learningowej, dotyczących zagadnień związanych z 

obróbką/przygotowaniem posiłków, z 

uwzględnieniem zapobiegania ostatnio 

zidentyfikowanym i mało znanym zagrożeniom 

związanym z produktami spożywczymi. 

• Podniesienie poziomu przestrzegania zasad 

bezpiecznego i higienicznego 

przetwarzania/przechowywania żywności (np. temperatury pieczenia/smażenia, częstej 

wymiany olejów/tłuszczów podczas smażenia, zapobiegania alergiom pokarmowym) przez 

wszystkie osoby pracujące z żywnością w UE w celu uniknięcia potencjalnie ignorowanych 

zagrożeń związanych z produktami spożywczymi. 

• Stworzenie pakietu szkoleniowego przeznaczonego do szkolenia dorosłych, który może 

zostać włączony do podobnych programów szkoleniowych i wykorzystany przez instytucje 

kształcenia ustawicznego w tej dziedzinie. 
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Głównymi adresatami projektu są: 

• Kucharze, personel kuchenny, osoby zajmujące się obsługą żywności, kierownicy 

punktów sprzedaży oraz pracownicy przetwórstwa rolno-spożywczego związani z 

produkcją posiłków i świadczeniem usług gastronomicznych. 

• Stowarzyszenia zawodowe, organizacje zajmujące się bezpieczeństwem żywności, 

przemysł spożywczy, instytucje akademickie, instytucje odpowiedzialne za kształcenie i 

szkolenie zawodowe oraz twórcy polityki na wszystkich poziomach. 

Poprzez zastosowanie wielu środków (np. interaktywnych seminariów "face-to-face", 

platformy e-learningowej oraz strony internetowej z narzędziami i materiałami dostępnymi 

offline i online) grupy docelowe będą stymulowane do poprawy lub zmiany codziennych 

praktyk zawodowych (w tym wielu błędnych praktyk podczas przygotowywania posiłków). 

Dzięki tym szkoleniom można oczekiwać, że wcześniej niewłaściwie zarządzane i 

niewystarczające zapobieganie zagrożeniom zostanie odpowiednio zminimalizowane. 

Kierownicy placówek w MŚP zapoznają się również z zasadami HACCP oraz narzędziami i 

modelami a także metodami skutecznego wdrażania zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

Spotkania partnerskie 

Ze względu na obecną sytuację 

wywołaną pandemią, spotkanie 

otwierające projekt e-SAFE, które 

miało miejsce online, odbyło się w 

dniach 03 i 07/12/2020. Partnerzy 

zostali zebrani w celu ustalenia 

wspólnej wizji i zrozumienia kierunku 

rozwoju projektu, jak również 

omówienia zagadnień związanych z 

pięcioma rezultatami pracy 

intelektualnej. Ponadto, uzgodniono kluczowe role i obowiązki, a także podjęto decyzję o 

koncentracji projektu e-SAFE i następnych obowiązujących terminach.  

Członkowie Konsorcjum e-SAFE regularnie spotykają się online z początkiem każdego 

miesiąca, w celu omówienia postępów działań wykonywanych w ramach projektu i 

zapewnienia jakości dostarczanych produktów. Od stycznia do czerwca 2021 r. odbyło się 

sześć spotkań partnerskich. 

Postępy w realizacji projektu 
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Konsorcjum e-SAFE realizuje obecnie zadania dotyczące pierwszego rezultatu pracy 

intelektualnej, tj: Koncepcyjnych ram szkolenia szefów kuchni, personelu kuchennego i osób 

zajmujących się żywnością, których opracowanie zostanie zakończone do końca sierpnia 

2021 r. 

W ramach realizacji działań dotyczących IO1, każda z organizacji partnerskich przeprowadziła 

obszerne badania terenowe dotyczące możliwości edukacyjnych dostępnych szkolenia dla 

pracowników branży spożywczej w Europie. Analizą danych uzyskanych z  przeprowadzonych 

badań zajmuje się lider projektu, Instytut Prolepsis. 

 

The Polish Farm Advisory, organizacja koordynująca projekt e-SAFE, nadzoruje ogólne 

zarządzanie projektem i kieruje pracami związanymi z drugim rezultatem pracy intelektualnej, 

czyli Metodologią programu szkoleniowego. 

Center for Social Innovation - CSI jest organizacją wiodącą w zakresie rozpowszechniania 

informacji dotyczących projektu e-SAFE oraz odpowiada za produkcję czwartego rezultatu 

pracy intelektualnej (IO4) -Platformę e-learningową. CSI jest również twórcą strony 

internetowej projektu, materiałów brandingowych oraz kanału social media. 

Prolepsis Institute jest organizacją odpowiedzialną za przeprowadzenie i analizę działań 

ewaluacyjnych projektu e-SAFE oraz kieruje pracami nad pierwszym rezultatem pracy 

intelektualej (IO1) jakim jest stworzenie Koncepcyjnych ram szkolenia szefów kuchni, 

personelu kuchennego i osób zajmujących się żywnością. 

ISEKI Food Association jest liderem działań w zkaresie realizacji prac związanych z 

przygotowaniem trzeciego rezultatu pracy intelektualnej (IO3), jakim jest pakietu 

szkoleniowego e-SAFE. 

Italian Cuisine di Gianluca Pardini, to partnerem, który jest zaangażowany we wszystkie 
działania projektu oraz będzie odpowiedzialny za organizację szkolenia C2 we Włoszech. 
Kaunas Food Industry and Trade Training Centre – KFITTC, odpowiada za realizację zadań 
związanych z piątym (ostatnim) rezultatem pracy intelektualnej (IO5), jakim jest : Wskazówki 
i zalecenia dla edukatorów kształcenia ustawicznego. 

https://farm-advisory.eu/en/
https://csicy.com/
https://e-safe-project.eu/
https://e-safe-project.eu/
https://www.facebook.com/eSAFE.ErasmusPlus
https://www.prolepsis.gr/gr/home
https://www.iseki-food.net/
https://www.italiancuisine.it/italian_cooking_school.php
https://www.mpcentras.lt/

