PRACODAWCY POMORZA
zapraszają do wzięcia udziału w projekcie

"Praca - Szacunek - Uznanie.

7 kroków do work life balance".
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie www.7steps2wlb.pl

Projekt jest ﬁnansowany z funduszy norweskich.

Praca
Szacunek
Uznanie

Czy możliwa jest równowaga między życiem
zawodowym a prywatnym?
Czy warto wdrażać idee work-life balance w czasach,
gdy o każde miejsce pracy trwa zaciekła walka?
Czy w naszych firmach można wprowadzić programy
równowagi bez ponoszenia wielkich kosztów?
Pracodawcy Pomorza zapraszają pomorskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w projekcie
„Praca – Szacunek – Uznanie. 7 kroków do Work Life Balance.” Udział w programie jest bezpłatny.

p

rojekt ma na celu propagowanie wśród przedsiębiorców najlepszych praktyk z zakresu zarządzania personelem oraz dążenia do równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym. Składa się z podwójnej
samooceny przedsiębiorstwa (na początku i na końcu
projektu) oraz cyklu 7 warsztatów prowadzonych przez praktyków i
ekspertów przez okres blisko 1,5 roku.
Do udziału w projekcie zapraszamy właścicieli firm, kierowników
i dyrektorów komórek organizacyjnych oraz osoby zajmujące się
zagadnieniami zarządzania personelem.
W trakcie trwania projektu uczestnicy staną przed wieloma wyzwaniami. Zmierzą się zarówno z zagadnieniami rynku pracy, jak i
stereotypami własnego zawodu. Będą słuchać porad ekspertów, a
także samodzielnie konstruować zasady work-life balance, dostosowując je do specyfiki i możliwości własnych przedsiębiorstw.
Uczestnicy przystępując do projektu znajdą odpowiedzi na wiele
pytań podczas udziału w 7 blokach tematycznych i warsztatach:
- godna praca i wynagrodzenie,
- rozwój zawodowy,
- bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy,
- kobieta i rodzina,

- aspekty socjalne i pozasocjalne,
- poszanowanie jednostki,
- współpraca i komunikacja.
Efektem warsztatów będzie zapoznanie się z innowacyjnymi
praktykami work-life-balance oraz opracowanie narzędzi i ich dopasowanie do polskiego i lokalnego rynku pracy. Celem tych działań jest zapewnienie lepszego zrozumienia korzyści płynących z
godnej pracy oraz wdrożenie konkretnych rozwiązań w przedsiębiorstwach biorących udział w warsztatach.
Projekt jest finansowany ze środków funduszu norweskiego – fundusz na rzecz dialogu społecznego i godnej pracy.
Zgłoś się do programu!
1. Oceń swoje podejście do work life balance.
2. Weź udział w bezpłatnych warsztatach.
3. Zdobądź wiedzę od najlepszych praktyków.
4. Zastosuj innowacyjne rozwiązania.
5. Popraw jakość pracy i zwiększ efektywność swoich pracowników.
6. Korzystaj z efektów wprowadzonych rozwiązań.
7. Buduj wizerunek firmy dbającej o pracowników.

Szczegóły na stronie www.7steps2wlb.pl lub pod numerem telefonu 58 340 08 92

