Krepitev kompetenc

Nadlegovanje na
podlagi spola na
delovnem mestu

V Evropski uniji je 1 od 3 žensk že doživela fizično ali psihično spolno nasilje, doživljajo ga
tudi moški. Ali tudi vas skrbi pojav spolnega nadlegovanja na delovnem mestu? Niste
prepričani kaj je in kaj ni spolno nadlegovanje? Bi želeli prispevati k oblikovanju prijaznega
in varnega delovnega okolja brez stereotipov, seksističnega jezika in nadlegovanja?

Postanite aktivni ključni akter pri prepoznavanju in preprečevanju
primerov spolnega nadlegovanja!
Za vas smo pripravili program usposabljanja, ki vključuje spletno
učenje, delo na delavnicah, samostojno refleksijo, prispevke
strokovnjakov in mreženje na javnih dogodkih.
Vabljeni, da se prijavite ZDAJ v spletno učilnico in pričnete s prvim,
spletnim delom usposabljanja. Po uspešnem zaključku boste po epošti prejeli podrobnejše informacije o nadaljnjih korakih.
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Pridobivanje osnovnega
znanja
Spletni program v štirih modulih z osnovnimi
vsebinami glede nadlegovanja na podlagi
spola (osnovni pojmi, zakonodaja, spolno
občutljiva raba jezika)
8 ur (spletno, lasten tempo)
preverjanje znanja in potrdilo
Pričetek TAKOJ!

klikni za
PRIJAVO

Poglobitev znanja in primeri
iz prakse
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Poglobljena znanja o tem kako prepoznavati
nasilje na podlagi spola, kako ukrepati in kako
zagotavljati varno delovno okolje.
2 x 4 ure (srečanja)
preverjanje znanja in potrdilo
Direktorji/kadroviki/varn. inženirji: 30.8. & 6.9.22
Drugi zaposleni: 31.8. & 7.9.22

Spremljanje dogajanja v delovnem okolju
Sistematično spremljanje dogodkov in situacij, ki predstavljajo nadlegovanje na podlagi spola ter odzive
nanje s pomočjo dnevnika.
Prejemanje kratkih vsebinskih prispevkov, ki so usmerjeni na posamezna vprašanja glede nadlegovanja
na podlagi spola v delovnih okoljih.

Javni dogodki
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Izbrane vsebine

Nacionalni javni dogodek s predstavitvijo
projekta in njegovih aktivnosti ter rezultatov.;

Osredotočena predstavitev izbrane vsebine
glede obravnavanega področja s strani

Slovenija, oktober 2022
Mednarodna zaključna konferenca projekta;
Bruselj, 25. november 2022

strokovnjaka/inje.
Webinar, 2 uri
Konec septembra 2022
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Projekt Set the Tone je financiran iz Programa za pravice, enakost in državljanstvo Evropske unije
(2014-2020).

