Aktuální nabídka
služeb v oblasti
uplatňování
genderové politiky
ve firmách
Firma Euroface Consulting
s.r.o. poskytuje klientům
vzdělávací a poradenské
služby a zároveň se dlouhodobě věnuje problematice
podpory rovných příležitostí
žen a mužů na trhu práce.
V rámci této činnosti nabízíme školení genderové
problematiky a poradenství
pro personální pracovníky a
management při zavádění
genderových opatření do
personální praxe.

NABÍDKA SEMINÁŘŮ V OBLASTI
GENDEROVÉ PROBLEMATIKY VE FIRMÁCH
VÝZNAM GENDER AUDITU PRO FIRMU – sledované oblasti gender
auditu, na co se v organizaci zaměřit
Max. počet účastníků
Délka semináře

10 (personalisté, management)
4 hodiny

Gender audit
(význam, cíle auditu rovných příležitostí ve firmách, na co se gender audit zaměřuje, co
přinese gender audit firemnímu prostředí, příklady dobré praxe)
Sledované oblasti
(výběr/přijímání zaměstnanců s ohledem na genderovou rovnost; zastoupení žen a mužů na
pracovních pozicích; rovné příležitosti v odměňování zaměstnanců; možnosti kariérního růstu
s ohledem na genderovou rovnost-vzdělávací programy, supervize, mentoring, koučování,
motivace, způsoby hodnocení zaměstnanců; skladba benefitů a jejich dostupnost s ohledem
na různé skupiny zaměstnanců; podpora zapojení obou rodičů při péči o děti; možnosti
vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života žen a mužů)
Cena semináře

Varianta A
Účast na veřejném semináři pro skupinku max. 10 osob
(personalisté, management): cena: 1 200,- Kč bez DPH/osoba
Varianta B
Firemní kurz na míru dle potřeb firmy: cena dle dohody

Reference viz

NABÍDKA REALIZACE GENDER AUDITU VE
FIRMÁCH

www.genderaudit.cz
www.euro-face.cz
S uplatňováním politiky
také úzce souvisí zavádění
flexibilních forem práce
včetně práce z domova,
proto Vám nabízíme školení
i v této oblasti.

REALIZACE GENDER AUDITU VE FIRMĚ
Provedení gender auditu ve firmě:


Provedení gender auditu formou rozhovorů gender expertů s personalisty a managementem; analýza dokumentů firmy; gender dotazník pro zaměstnance



Vyhodnocení rozhovorů, dokumentů, dotazníků; sestavení návrhu řešení a postupu
realizace gender opatření do praxe v různých firemních procesech



Seznámení s možnostmi a formami zavedení pravidel, směrnic v oblasti prosazování
rovnosti žen a mužů ve firmách



Seznámení s možnostmi vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného
života žen a mužů



VÝSTUP: zpráva z gender auditu obsahující vyhodnocení současné situace ve firmě a
doporučení pro optimalizaci vnitřních procesů a řízení lidských zdrojů v gender
problematice, vydání Certifikátu o absolvování gender auditu ve firmě

KONTAKT:
Euroface Consulting s.r.o.
Komenského nám. 381
767 01 Kroměříž
Ing. Martina Derková
Tel.: 605 827 357
E-mail: derkova@euro-face.cz

Cena semináře

Dle individuální dohody v závislosti na velikosti organizace a
rozsahu gender auditu.

