Dofinansowanie:

CO TO JEST SUVOT?
SUVOT to trzyletni projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach
Agencji Edukacji, Sztuk audiowizualnych i Kultury (EACEA). Ma on na celu stworzenie
metodyki uczenia się przez doświadczenie, aby umożliwić osobom chorym psychicznie,
z niepełnosprawnością umysłową i/lub zaburzeniami zachowania rozwinięcie
umiejętności potrzebnych do wejścia na rynek pracy. Innowacyjnym aspektem projektu
jest metodyka symulacyjna, oparta na socjodramie, która będzie wykorzystywana
podczas szkoleń zawodowych. Poprzez projekt SUVOT kurs doskonalenia zawodowego
z zakresu gastronomii zostanie przygotowany dla osób cierpiących na chorobę
psychiczną i dostosowany do ich potrzeb.

Organizacje uczestniczące w projekcie:

DLACZEGO SUVOT?
Projekt SUVOT narodził się z potrzeby przezwyciężenia uprzedzeń związanych z chorobą
psychiczną, które utrudniają osobom cierpiącym na tę chorobę wejście na rynek pracy.
Szkolenia zawodowe są pierwszym krokiem w kierunku stworzenia równych szans i
zwiększenia możliwości znalezienia pracy wśród osób chorych psychicznie. SUVOT
zmierza również do stworzenia modelu samoutrzymującej się ekonomii w tzw. trzecim
sektorze (organizacje pozarządowe) poprzez wykorzystanie posiłków przygotowanych
podczas szkoleń na potrzeby osób przebywających w naszych ośrodkach pobytu
dziennego i całodobowego.

KTO JEST ZAANGAŻOWANY W SUVOT?
Cztery organizacje z Niemiec (CJD), Polski (Stowarzyszenie Teatr Grodzki), Hiszpanii
(Fundación INTRAS) i Słowenii (Ozara) z doświadczeniem z zakresu opieki społecznej i
zdrowotnej, szkoleń zawodowych i psychodramy połaczyły swoje siły, aby zrealizowac
ten projekt.
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Dodatkowe informacje:

http://suvot.intras.es

O

Ten projekt jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej (program Leonardo da
Vinci, Uczenie się przez całe życie).
Publikacja ta odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną na niej zawartość merytoryczną
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““Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu Uczenie się przez
całe życie, podprogram Leonardo da Vinci.”“

Spicing Up
Vocational

Training

SUVOTT

CZY CHCIAŁBYŚ SIĘ DOWIEDZIEĆ, JAK SIĘ GOTUJE NIEKTÓRE Z NASZYCH NARODOWYCH DAŃ?
PAELLA

DZIAŁANIA
t

Przygotowanie i wydanie materiałów dydaktycznych do przeprowadzania
szkoleń gastronomicznych, takich jak:
-

Podręcznik dla trenerów opisujący cele programu szkoleniowego,
metodykę i techniki prowadzenia zajęć

-

Podręcznik dla uczestników szkoleń, aby umożliwić naukę
gotowania

-

Instruktażowe DVD ze sfilmowanymi praktycznymi przykładami
szkoleń

t

Przeprowadzenie warsztatów dla trenerów z zakresu programu szkoleń
kulinarnych i nowej metodyki

t

Przeprowadzenie rocznych szkoleń gastronomicznych dla 30 osób chorych
psychicznie w Niemczech, Słowenii i Hiszpanii

t

Promowanie rezultatów projektu poprzez stronę http://suvot.intras.es

Podgrzej olej na dużej patelni. Dodaj cebulę (małą, drobno posiekaną),
jedną zieloną paprykę i marchewkę (drobno posiekane) i podsmaż na
małym ogniu przez 5 minut. Dodaj dwa pokrojone pomidory i 200
gram kałamarnicy (z mackami), i gotuj na małym ogniu przez 10 minut.
Wsyp 350 gram ryżu i wymieszaj dokładnie. Dodaj ok. 800 ml wody
(albo wodę z krewetek albo wywar/kostkę rybną), małże, mieszankę
czosnku, szafranu i pietruszki, i zagotuj. Posól i nakryj pokrywką,
zmniejsz całkiem płomień i gotuj bardzo wolno przez ok. 10 minut.
Dodaj 200 gram krewetek i 100 gram groszku i wymieszaj. Udekoruj
danie małżami i paskami czerwonej papryki, nakryj pokrywką i duś
przez następnych 10 minut, sprawdzając, czy jest wystarczająco dużo
wody. Jeżeli potrawa jest za sucha, dodaj wody, ale potrząsaj patelnią
zamiast mieszania, żeby nie zepsuć wzoru. Kiedy ugotuje się ryż i
otworzą się muszle, danie jest gotowe.

PIEROGI ZE SZWABII

GDZIE I KIEDY SUVOT BĘDZIE WDRAŻANY?
SUVOT rozpoczął się w październiku 2010 i potrwa do września 2013. Pilotażowe
szkolenia zawodowe będą realizowane w Niemczech (Frechen), Hiszpanii
(Zamora) i Słowenii (Maribor).
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Mieszkańcy Szwabii uwielbiają jeść. Kiedy kościół postanowił
ograniczyć spożycie mięsa w okresie Wielkiego Postu, zaczęli je
sprytnie chować w …pierogach. Tak powstały pierogi ze Szwabii. Aby
przygotować ciasto, rozmieszaj 1 kg mąki, 2 łyżeczki soli, 8 jajek i 10
dużych łyżek wody. Pokrój drobno jedną dużą cebulę i 200 gram szynki
i rozmieszaj z jedną paczką szpinaku (dobrze odsączonego). Połącz z
ciastem. Dodaj pieprz, gałkę muszkatłową, majeranek, pietruszkę i sól.
Podziel ciasto na 4 kawałki i rozwałkuj je po kolei. Przygotuj 500 gram
mielonego mięsa. Nałóż je kupkami na połowę kawałka ciasta (po 2
łyżeczki, zachowaj odstępy – ok. 2 cm). Nałóż drugą połowę ciasta na
górę i mocno przyciśnij, dociśnij miejsca pomiędzy nadzieniem, aby
się dobrze skleiły. Wycinaj pierogi foremkami lub szklanką. Dociśnij
dobrze ich brzegi. Wrzucaj pierogi do wrzącej wody i gotuj delikatnie
przez ok. 10 minut. Wyjmij i opłucz szybko i krótko zimną wodą, żeby
się nie pozlepiały. Pierogi można jeść w zupie (dodać szczypiorku), a
także podsmażać z cebulą i jajkiem.

OMLET Z GÓR POHORJE
Aby zrobić ciasto, weź 4 jajka i rozdziel białka od żółtek. Dodaj 4
duże łyżki cukru do białek i ubij mocno pianę (możesz sprawdzić,
czy jest dobra – po odwróceniu miski do góry nogami nie powinna
się wylać). Dodaj do piany żółtka i mąkę (4 duże łyżki) i dobrze
rozmieszaj, aż ciasto będzie gładkie. Włóż folię/papier do pieczenia
do naczynia żaroodpornego i ułóż na niej ciasto formując dwa małe
pagórki. Wsadź do rozgrzanego piekarnika (220 C) na 15 minut aż
ciasto się zarumieni. Nadzienie przygotuj z owoców leśnych (ok. 400
gram – jagody, maliny, poziomki, truskawki) i 3 łyżek cukru. Kiedy
ciasto będzie gotowe, wyciągnij je z piekarnika i złóż dwa pagórki
razem, tworząc rodzaj kanapki. Posmaruj ją w środku żurawiną i włóż
nadzienie. Całość udekoruj bitą śmietaną (ok. 0,5 l). Smacznego!

ZUPA GRZYBOWA
Grzyby to ważny element polskiej kuchni, a poniższy przepis jest
doskonały na długie zimowe wieczory. Do dużego garnka włóż
kawałek wołowiny z kością i dodaj 1 litr wody (4 duże kubki). Zagotuj,
a następnie zgarnij pianę tworzącą się na powierzchni. Pokrój
grzyby (ok. 0,5 kg) bardzo drobno i dodaj do zupy. Dodaj warzywa
(marchewka, średni por, 2 ząbki czosnku, mała porcja kapusty, mały
seler). Gotuj na bardzo małym ogniu, pod przykryciem, przez ok.
godzinę. W tym czasie podduś cebulę na maśle i dodaj do zupy. Na
koniec dodaj ½ filiżanki kwaśnej śmietany i gotuj na małym ogniu
przez 5 minut. Podawaj z posiekaną zieloną pietruszką. Można dodać
makaron lub grzanki.
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