
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. knygos yra suskirstytos į tris dalis 

po keletą skyrių, kuriuose 

kompanijos gali rasti informacijos 

apie maisto švaistymo mažinimą, 

aukojimo galimybes, o labdaros 

organizacijos- apie tai, kaip šią 

paramą gauti.  Mokomoji medžiaga 

daugiausiai orientuota pvz. į 

logistinius aspektus, mokesčius ir 

nuostatas, marketingą ir t.t. 

Perskaičius kiekvieną knygą, galima 

atlikti trumpą testą, gautoms 

žinioms patikrinti. 

 

Mini žaidimas buvo kurtas stengiantis 

kaip galima paprasčiau pavaizduoti 

aukojimo procesą. Žaidimo tikslas- 

kaupti aukojamą maistą sandėliuose 

ir vėliau jį išdalinti organizacijoms, 

kurioms jo prireikia. Iškilus 

problemoms (pvz. maistas sugenda 

nespėjus jo atiduoti), žaidėjas gauna 

pranešimą, kuris jį nukreipia į 

mokomąją medžiagą, padedančią 

išspręsti iškilusią problemą.  

 

Šios trys dalys sudaro e-mokymosi 
platformos pagrindą. 
.  

Mokymo   medžiagos 
paskelbimas 
 
Nemokama e-mokymosi platforma, 
skirta maisto tiekimo sektoriaus 
atstovams, yra praktiškas vadovas 
padedantis jiems sumažinti maisto 
švaistymą. Šiam tikslui buvo sukurti 
tarpininkavimo platforma, 
elektroninės knygos ir mini žaidimas.  
 
Tarpininkavimo platforma yra skirta 
gamintojams ir labdaros 
organizacijoms. Ji leidžia 
gamintojams pasiūlyti neparduotą 
maistą, kurį labdaros organizacijos 
gauna prieš baigiantis jo galiojimo 
laikui. 
 

 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys (pranešimas) 

atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet 
kokį jame pateiktos informacijos naudojimą. 

 

Bandomoji platformos versija 

Visi partneriai, mažiausiai penkiolika kompanijų ir penki maisto bankai, išbandys e-mokymosi platformą. Bandymo laikotarpis 

prasideda gegužę ir truks iki 2014 m. liepos pabaigos. Bandomoji versija turėtų būti įvertinta naudojantis apklausa, kurią 

kompanijos ir labdaros organizacijos pildys po to kai pačios išbandys mokomąją platformą. Apklausoje pateikaimi klausimai 

apie tarpininkavimo programą, e-knygas ir mini žaidimą. Vartotojai vertins platformos apipavidalinimą, valdymo patogumą ir 

mokymosi novatoriškumą. Tai padės įvertinti platformos naudą vartotojui ir, atsižvelgus į pastabas, sukurti galutinę e-mokymo 

platformos versiją.  
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Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje 

svietainėje adresu:  

http://foodrecoveryproject.eu 

 

http://foodrecoveryproject.eu/


Susitikimas Venlo 
 
2014 m. gegužės 14 - 15 dienomis projekto partneriai susitiko HAS Venlo, kad galėtų aptarti: 
 

 Bandomosios versijos veiklą 

 Metodologiją ir planus, kuriamos sistemos vertinimui 

 Trumpą FUSIONS projekto pristatymą 

 Biudžeto ir finansinius klausimus 

 Viešinimosi planus 

 Kokybės klausimus 
 

Partneriai taip pat aplankė įmones „ZON Business“ ir „Scelta Mushrooms“. Apsilankymo “Scelta 
Maschrooms” metu prie svečių prisijungė Limburg regiono ministras Twan Beurskens.  
Gegužės 15 d. į susitikimą atvyko ir Venlo miesto meras Kees van Rooij, imonės „Greenport Venlo“ 
valdybos atstovas, bei Horst aan de Maas miesto meras taip išreikšdami savo palaikymą projektui. 
 

 
 
Tolesni žingsniai 
 
Bandomasis e-mokymosi platformos laikotarpis baigsis 2014 m. liepos pabaigoje, po kurio seks 
platformos vertinimo ir viešinimo darbai. Tai bus svarbiausia užduotis ateinančius keturis 
mėnesius. Planuojama, jog 2014 m. rugsėjo pabaigoje mokomoji medžiaga turėtų tapti prieinama 
ir plačiajai visuomenei.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto tikslai: 

 Nustatyti bendrąsias strategijas, kurios padėtų užpildyti darbo rinkos įgūdžių, reikalingų sumažinti 
maisto švaistymą ir naudingai panaudoti neparduotus maisto produktus, trūkumą 

 Apmokyti maisto tiekimo atstovus: 1) kaip mažinti iššvaistomų maisto produktų kiekį, 2) kaip išsaugoti 
bei efektyviai panaudoti neparduotus ir nesuvalgytus, bet maistui tinkamus, maisto produktus. Trumpai 
tariant, apmokyti maisto atliekų tvarkytojus. 

 Sukurti e-mokymosi sistemą, kurioje būtų pateikiama mokomoji medžiaga su vaizdinėmis ir realybės 
imitavimo priemonėmis 

 Sukurti technologiškai nesudėtingą IT sprendimą, leidžiantį susieti paramos maistu poreikius su 
atlikusiais maistui tinkamais maisto produktais  

 Apmokyti labdaringų asociacijų, norinčių dalyvauti efektyvaus maistui tinkamų produktų panaudojimo 
procese, atstovus  

 Skatinti Europos maisto pramonės bei tiekimo sektoriaus įmonių socialinę atsakomybę. 

 

 

FoRWaRd konsorciumas 
 

FoRWaRd konsorciumas sutelkė visus 
reikalingus įgūdžius, kurie yra būtini 
suplanuotai veiklai  ir projekto tikslams 
pasiekti, įtraukiant visus vertės grandinės 
dalyvius, kurie yra reikalingi mokymo 
turinio ir platformos įgyvendinimui bei 
įvertinimui.  

 

„TEMPO“ yra viena iš didžiausių mokymų 
bei konsultacinių kompanijų Čekijos 
Respublikoje. Kompanija įgijo puikų 
patirties ir profesinių žinių portfolio. Šiuo 
metu šią organizaciją sudaro 3 savarankiški 
skyriai, kurie vykdo veiklą mokymų, darbo 
su žmogiškaisiais ištekliais ir ES plėtros 
projektų įgyvendinimo srityje s. 
http://www.tempo.cz/ 

 

„Greenport Venlo“ yra ekonominis tinklas 
įmonių, organizacijų ir institucijų, susijusių 
su sodininkystės produktų tiekimo grandine. 
Šio tinklo inovacijų centras buvo įkurtas 
siekiant remti naujoves mažose ir 
vidutinėse įmonėse, susitelkiant ties dviem 
sritimis: maisto šviežumu ir žemės ūkio 
pramonės produktų logistika.  
http://www.greenportvenlo.nl/nl/innover

en 

 

Eurocrea Merchant ne tik teikia konsultacijas 
valdymo ir vadybos klausimais, bet taip pat 
organizuoja mokymo kursus bei dalyvauja ES 
projektų įgyvendinimo procese. Dalis 
kompanijos darbuotojų nuolat ieško geriausių 
Europos Komisijos siūlomų finansavimo 
galimybių bei kuria ir įgyvendina savo arba 
mažų ir vidutinių Italijos įmonių projektus. 
www.eurocreamerchant.it 

 

 

Pagrindinis Vengrijos maisto bankų 
asociacijos, kuri yra Europos maisto bankų 
federacijos (FEBA) narė, tikslas yra remti bado 
ir skurdo mažinimą surenkant bei išskirstant 
dovanotus maisto produktus Vengrijoje.  
www.elelmiszerbank.hu 

 

Lietuvos „Maisto bankas“ kasdien surenka ir 

išskirsto maisto produktus 46 Lietuvos 

miestuose. Didžiąją dalį surinkto maisto 

sudaro iš mažmenininkų surinkti maisto 

produktai, kurie priešingu atveju būtų 

išmetami. „Maisto bankas“ organizuoja viešas 

kampanijas, kuriomis  siekiama propaguoti 

maisto atliekų kiekio mažinimą, atsakingą 

maisto vartojimą bei sveiką gyvenseną. 
http://www.maistobankas.lt/ 

 

European Retail Academy (ERA) – 
akademinis tinklas, kurio pirminis tikslas yra 
kurti verslo-verslui (B2B) dialogą tarp 
taikomojo mokslo universitetų ir kolegijų 
bei padėti mažmeninės pramonės 
atstovams, kurie ieško partnerių 
pasirinktose šalyse. 
http://www.european-retail-
academy.org/ 
 

 

Lenkijos maisto bankų federacija yra ne 
pelno siekianti organizacija, savanoryste 
pagrįsta asociacija, kurią bendromis 
jėgomis įkūrė įvairūs Lenkijos maisto 
bankai.  Federacijos misija yra kovoti su 
maisto švaistymu ir neprivalgymu Lenkijoje. 
www.bankizywnosci.pl 

 

Avaca Technologies S.A. (AT) yra Atėnuose, 
Graikijoje, įsikūrusi nepriklausoma 
konsultacinė įmonė, teikianti konsultavimo, 
informacinių technologijų ir inžinerijos 
paslaugas. Kompanija turi vidinę R&D 
komandą, o praeityje dalyvavo ES ar 
Graikijos vyriausybės finansuojamuose 
tyrimų projektuose.   

http://www.avaca.eu 

http://www.tempo.cz/
http://www.eurocreamerchant.it/
http://www.elelmiszerbank.hu/
http://www.european-retail-academy.org/
http://www.european-retail-academy.org/
http://www.bankizywnosci.pl/

