Képzés szakszervezetek és diszkrimináció-ellenes tevékenységet folytató
civilszervezetek számára
A Magyar Helsinki Bizottság 2007. szeptember 24-25-én kétnapos
antidiszkriminációs képzést tart az Európai Ifjúsági Központban, Budapesten (II.
kerületT, Zivatar utca 1-3.). A képzés témája a magyarországi civilszervezetek, illetve
a szakszervezetek szerepe a fogyatékossággal élőkkel, az etnikai, vallási, életkori
kisebbségekkel, valamint a melegekkel szembeni diszkrimináció ellen folytatott
küzdelemben.
A képzést az Európai Bizottság támogatja, és célja, hogy segítséget nyújtson a civil
társadalom képviselői számára a diszkrimináció elleni minél hatékonyabb fellépéshez.
A nemzetközi szakértők által kidolgozott képzési program az alábbi témákat érinti: a
diszkrimináció fogalma, fajtái; a közvélemény figyelmének felhívása; párbeszéd a
kormányzattal; segítségnyújtás a diszkrimináció áldozatai számára; stratégiai
pereskedés a magyar jogszabályok és kormányzati politikák nyújtotta keretek között.
A képzésen, amelynek nyelve a magyar, összesen 50 személy vehet részt. A
költségeket (utazási költség, szállás, étkezés) a szervezők állják.
A jelentkezők közül az alábbi szempontok alapján választjuk ki a résztvevőket.
1. A diszkriminációnak leginkább kitett csoportok problémáival foglalkozó
szervezeteknek, illetve e csoportok képviselőinek jelenlétére kiemelt figyelmet
fordítunk;
2. Arra törekszünk, hogy a képzésen a különböző jellemző tevékenységeket
(nyilvánosság tájékoztatása, civiltársadalom aktivitásának előmozdítása,
áldozatoknak biztosított segítségnyújtás, jogi segítségnyújtás, stratégiai
pereskedés, kormányzati politika illetve jogalkotás nyomon követése és
befolyásolása) folytató civilszervezetek egyaránt helyet kapjanak;
3. A helyi szinten működő civilszervezetek, illetve szakszervezetek jelenlétére
kiemelt figyelmet fordítunk.
Jelentkezési lap a lenti e-mail címeken, telefonszámon igényelhető, illetve letölthető
a Magyar Helsinki Bizottság honlapjáról (www.helsinki.hu).
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot legkésőbb 2007. augusztus 15-ig, e-mailen
(zsofi.moldova@helsinki.hu), postán (Magyar Helsinki Bizottság; 1242 Budapest, Pf.
317.), vagy faxon (06-1-321-4323, 06-1-321-4327, Moldova Zsófiának) juttassák el a
Magyar Helsinki Bizottságnak. A jelentkezés elfogadásáról augusztus 21-ig küldünk
értesítést.

További információk Kádár Andrástól és Moldova Zsófiától szerezhetők be a (06-1)
321-4323-as és a (06-1) 321-4327-es telefonszámokon, valamint az
andras.kadar@helsinki.hu és a zsofi.moldova@helsinki.hu e-mail címeken.

Jelentkezési lap
Jelentkező neve:
Születési helye és ideje:
A delegáló civil szervezet neve:
A delegáló civil szervezet székhelye:
A jelentkező pozíciója a szervezetben:
A jelentkező elérhetőségei
postacím:
telefon:
fax:
e-mail:
A szervezet tevékenységének rövid leírása:

A szervezet elsődleges tevékenysége (jelölje aláhúzással): jogi

nem jogi

Hogyan vesz részt a szervezet a diszkrimináció-elleni küzdelemben (rövid leírás):

Milyen típusú diszkriminációval foglalkozik a szervezet (jelölje aláhúzással):
Faji és etnikai diszkrimináció
Életkor
Fogyatékosság
Vallás, világnézet
Szexuális orientáció
A szervezet jellemző tevékenysége (jelölje aláhúzással):
Nyilvánosság tájékoztatása
Segítségnyújtás a diszkrimináció áldozatainak
Jogi segítségnyújtás, stratégiai pereskedés
Kormányzati politika illetve jogalkotás nyomon követése, lobbi tevékenység
Miért kíván részt venni a képzésen (rövid leírás):

