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„A vállalati felelősségvállalás emberi oldala”
fórum sorozat és támogatott képzések

A vállalatok tevékenysége, működése kapcsán egyre gyakrabban
kerülnek előtérbe felelősségvállalási kérdések, melyek közül az egyik
legösszetettebb terület a munkavállalókkal kapcsolatos szervezeti
hozzáállás. Ennek megfelelően az ide vonatkozó naprakész információk
ismerete komoly előnyt jelenthet, ami tudatos felkészülést és komplex
tudást igényel.
A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési alapítvány szervezésében 2013ban szakmai fórum sorozaton és képzéseken vehetnek részt a téma
iránt érdeklődő cégek, szervezetek. A SEED Alapítvány több mint két
évtizedes vállalkozásfejlesztési tevékenységének meghatározó eleme
a vállalkozói kultúra fejlesztése, aminek szerves része a társadalmi
és környezeti felelősségvállalás tudatos kezelése. Hiszünk benne,
hogy a valódi felelősségvállalás saját szervezeten belüli megjelenése
elengedhetetlen, így a munkavállalókkal való bánásmód meghatározó
jelentőséggel bír.

MIRŐL SZÓL A PROGRAM?

Elsősorban a munkavállalókhoz kapcsolódó felelősségvállalási témák
tematikus feldolgozásáról, illetve gyakorlati tudás-átadásról és személyes
fejlődési lehetőségekről. Mindezt szakértői csapat kivitelezésében és a
kiválasztott jelentkezők számára térítésmentes támogatott formában.

A programsorozat a „GYEREVISSZA”
projektkeretében valósul meg, amely
rövidített elnevezése a “A gyermekgondozási ellátások rendszeréből
visszatérők munkaerő-piaci reintegrációját segítő modellprogram megvalósítása a Közép-Magyarországi
Régióban” (TÁMOP-1.4.3-10/1-2F2011-0012) pályázatnak.

A GYEREVISSZA projektet egy háromtagú konzorcium valósítja meg,
melynek tagjai a legelismertebb hazai non-profit szervezetek közé
tartoznak, és jelentős szakmai tapasztalattal bírnak a továbbképzések,
női- és családi vállalkozásfejlesztés, kkv-finanszírozás és a kisgyermekes szülők karriertervezése területén. A konzorciumon belül a SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány szervezésében munkáltatóknak
szóló fórumok és képzések kerülnek megrendezésre.
Programvezető szervezetek

NFÜ elérhetőségei
http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Infovonal: 06 40 638-638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Munkáltatóknak szóló képzések kiemelt témája
a kisgyermekes szülők újonnan vagy újbóli alkalmazása...

A munkáltatóknak szóló képzések kiemelt témája a kisgyermekes
szülők újonnan vagy újbóli alkalmazása, amely egy modern szemléletű
lehetőség, amiben minden érintett nyer.

MIT NYÚJTUNK A PROGRAM SORÁN
A MUNKÁLTATÓKNAK?
Vállalatoknak, vállalkozásoknak, szervezeteknek szakmai fórumokat
és képzéseket szervezünk, ahol a résztvevők jó gyakorlati példák
megismerése mellett a legaktuálisabb szabályozási kérdésekben is
frissíthetik tudásukat.

Fórum sorozat

Hat alkalomból álló programsorozat, ahol kiemelt témákban meghívott
szakértők segítségével, közösen dolgozunk fel szakmai kérdéseket
és mutatunk be hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat. Kiemelt célunk,
hogy kézzel fogható, gyakorlati példákon keresztül mutassuk be
a felelősségvállalást munkáltatói oldalról és azokat az új lehetőségeket,
amelyek a tudatos-ságon keresztül elérhetővé válnak.
A fórumok budapesti helyszíneken kerülnek megrendezésre,
az alábbi időpontokban:
2013. február 1.		

2013. március 22.		

2013. május 31.

2013. június 21.		

2013. szeptember 5.

2013. október 11.

A programsorozat a „GYEREVISSZA”
projektkeretében valósul meg, amely
rövidített elnevezése a “A gyermekgondozási ellátások rendszeréből
visszatérők munkaerő-piaci reintegrációját segítő modellprogram megvalósítása a Közép-Magyarországi
Régióban” (TÁMOP-1.4.3-10/1-2F2011-0012) pályázatnak.

A fórumokon előzetes regisztrációt követően térítésmentesen lehet
részt venni. A jelentkezők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezés
sorrendjében töltjük fel a helyeket.
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Elsősorban a jogszabályi környezet, könyvelési és adózási kérdések,
kommunikációs, valamint HR szempontjait alapján dolgozzuk fel
a munkáltatók felelősségvállalási lehetőségeit.
A fórumokon való részvétel kiváló lehetőséget biztosít a legfrissebb
információk megismerése mellett a közös szakmai beszélgetésekre,
gyakorlati kérdések megvitatására és kapcsolatépítésre.

SZAKMAI KÉPZÉSEK

A munkáltatók számára nyolc alkalommal lesz lehetőség kétnapos képzésen részt venni, ahol olyan ismereteket sajátíthatnak el,
amelyek segítségével magabiztosabban látják át a munkavállalóikhoz
kapcsolódó felelősségvállalási lehetőségeket és új megoldásokat találhatnak. Kiemelt témája a képzéseknek a GYES-ről, GYED-ről visszatérők
foglalkoztatása, illetve az ehhez kapcsolódó előnyök tudatos felépítése.
A képzések piaci értéke 250 000 Forint, amin a kiválasztott résztvevők
térítésmentesen vehetnek részt. A megadott időpontokban 1 fő 1 alkalommal vehet részt. A képzések budapesti helyszíneken kerülnek
megrendezésre, az alábbi időpontokban:

A programsorozat a „GYEREVISSZA”
projektkeretében valósul meg, amely
rövidített elnevezése a “A gyermekgondozási ellátások rendszeréből
visszatérők munkaerő-piaci reintegrációját segítő modellprogram megvalósítása a Közép-Magyarországi
Régióban” (TÁMOP-1.4.3-10/1-2F2011-0012) pályázatnak.

Képzési időpontok
Felelősségvállalás a gyakorlatban, munkáltatóknak – workshop:
2013. március 4-5.

2013. június 10-11.

2013. március 25-26.

2013. június 24-25.

2013. április 15-16.

2013. szeptember 16-17.

2013.május 13-14.

2013. október 7-8.

Programvezető szervezetek

NFÜ elérhetőségei
http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Infovonal: 06 40 638-638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

FELHÍVÁS
4

Munkáltatóknak szóló képzések kiemelt témája
a kisgyermekes szülők újonnan vagy újbóli alkalmazása...

KIKET VÁRUNK A PROGRAMRA

Várunk minden olyan a programba online beregisztrált vállalkozás
vagy vállalat tulajdonosát, ügyvezetőjét, menedzserét vagy HR- szakemberét, aki részt vesz a vállalati társadalmi felelősségvállalás kialakításában vagy a munkavállalók kiválasztásában, felvételében,
képzésében.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?

Előzetes részvételi szándékát egy online jelentkezési lap kitöltésével
jelezheti az alábbi linkre kattintva.
Szándéknyilatkozat kitöltésével egyben a programba jelentkezik és ez
feltétele is a részvételnek.
A programhoz kapcsolódó kérdéseit a gyerevissza@seed.hu email
címre várjuk.
									
Üdvözlettel,
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Potápi Rita
szakmai programvezető
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