Az mtd Tanácsadói Közösség
meghívja Önt
egyedi tananyagra épülő,
épü gyakorlatorientált

„Tudnivalók és
tapasztalatok
apasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatásáról”
című egy napos képzésére.

A képzés célja
Szakmai segítséget, gyakorlati tanácsokat nyújtani a résztvevőknek
knek a megváltozott
munkaképességű személyek ésszerű felvételének, integrálásnak lépéseiről,l, a hosszú távon
kivitelezhető,, fenntartható foglalkoztatás érdekében. Az egynapos képzés keretében az
egyes témakörök gyakorlatorientált módszerekkel kerülnek tárgyalásra,
tárgyalá
lehetőséget
teremtve a benchmarkolásra ezáltal az együttgondolkodásra és tapasztalatcserére.
Milyen tudást és képességeket
pességeket szereznek a résztvevők?
résztvevő
• Megtanulják, hogyan előzhető meg a fogyatékos emberekkel szembeni munkahelyi
diszkrimináció.
ik a megváltozott
megváltoz
munkaképességű munkavállalói csoportok
• Megismerik
foglalkoztatásának sajátosságait.
• Megértik a reális követelmények felállításának módját.
• Felkészültté válnak az adminisztratív teendők
teendők elkészítésének módszertanából.
• Mélyebb bepillantást nyernek a toborzási, kiválasztási folyamat kivitelezésébe.
• Megtanulják hogyan tehető hatékonnyá az integráció, és megismernek jól
alkalmazható szemléletformáló technikákat.
• Megismerik a „jó gyakorlatos” vállalatok eredményeit.
A képzés tematikája
A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának jogi háttere
-

-

Az egyenlő bánásmódról
ról szóló törvény alapjai
• diszkrimináció definíciók
• hatály
• eljárásjogi kérdések
• szankciók
A védett tulajdonságok bemutatása
A munkahelyi diszkrimináció típusai
A prevenció lehetőségei

-

Diszkriminációss jogesetek a munka világában: a megváltozott munkaképességűek
munkaképess
ügyében született hatósági, bírósági döntések tükrében

Tudnivalók és tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
- Érzékenyítő módszerek
- A rehabilitációs hozzájárulás változásai
- A megváltozott munkaképességű
munkaképességű munkavállalók csoportjai és speciális igényei
- Szervezeti célok, stratégia
- Átvilágítás, elemzés, követelmény profilok
- Toborzás, kiválasztás
- További teendők a HR-en
Kinek ajánljuk?
• Cégvezetőknek
• Intézmények vezetőinek
• HR szakembereknek
• Munkaügyi szakembereknek
• Közép- és felsővezetőknek
• Személyzeti/HR szolgáltatóknak
Tréner
Kóródi Edit,, az mtd Tanácsadói Közösség rehabilitációs munkaerő piaci szakértője, a Napra
Forgó Nonprofit Kft. szakmai igazgatója.
Kapcsolat és jelentkezés
Németh Judit
tel.: 06-30/201-1199
fax: 06-1/354-1209
e-mail: nemeth.judit@mtdtanacsado.hu
web: www.mtdtanacsado.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám:00879-2009
szám:
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2852
AL

A képzést önálló vállalati/intézményi
vállalati/
megbízásnak megfelelően,
en, egyedi szervezeti
igényekre szabva is meg tudjuk tartani.

Kérje ajánlatunkat!

