A program megvalósulását az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007 keretében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja

A Magyar Helsinki Bizottság
„Esélyegyenlőség a munkahelyeken”
címmel kétnapos képzést szervez hazai nagyvállalatok humánerőforrás szakembereinek.

A képzés ideje: 2008. május 9. és 23.
Helyszíne:
Európa Tanács Ifjúsági Központja (Budapest, II. kerület, Zivatar utca 1-3.)
A gyakorlat-orientált képzés során a résztvevők elismert szakemberek segítségével
megismerkedhetnek
 az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség hazai és nemzetközi jogi szabályozásával,
 a munkahelyi sokszínűség szervezetszociológiai és gazdasági előnyeivel, és
 egy jól működő esélyegyenlőségi terv kidolgozásának, alkalmazásának módszereivel.
Olyan – legalább 50 főt foglalkoztató – nagyvállalatok HR munkatársainak jelentkezését várjuk,
amelyek elkötelezettek az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítása mellett.
A képzésen a részvétel – beleértve a kiosztandó anyagokat, az étkezést és a vidéki résztvevők utazási
költségét – ingyenes.
Jelentkezni a csatolt jelentkezési lap, illetve igényfelmérő kérdőív kitöltésével lehet.
Kérjük,
hogy
a
jelentkezési
lapot
legkésőbb
2008.
január
2-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.
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.

A program megvalósulását az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év – 2007 keretében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja

Jelentkezési lap
Jelentkező neve:
Születési helye és ideje:
Munkahelye neve, székhelye, foglalkoztatottak száma:
A jelentkező beosztása:
A jelentkező elérhetőségei
postacím:
telefon:
fax:
e-mail:
1. Milyen, az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységek folynak az
Ön cégénél?

2. Vett-e részt már hasonló képzésen, és ha igen, mit talált ott különösen hasznosnak?

3. Mi segítené Önt a munkájában az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatban?

Aláírásommal igazolom, hogy a nevezett képzésre a fent megnevezett személyt delegálom,
részvételéről vagy helyettesítéséről a képzésen gondoskodom.
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