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Tarptautinė konferencija “ Lyčių lygybės kompetencijos versle ir tyrimuose ”
GenCo projektas siūlo Europos žmogiškųjų išteklių vadybininkams galimybę „ pasimokyti iš geriausių
Konferenciją organizuoja GenCo projekto
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GenCo nacionaliniai susitikimai
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Tęsinys kitame puslapyje ->

GenCo nacionaliniai susitikimai
Be papildomų žinių apie mūsų naują elektorininių priemonių graikų dalyvis. „ Mes naudosime GenCo konkrečių atvejų
rinkinį ir išsamią konkrečių atvejų analizę, dalyviai taip pat tyrimus, kurie padės mums taikyti naują lyčių lygybės
pasidalino praktinėmis idėjomis ir pasiūlymais grupinėse praktiką", komentavo Jungtinės Karalystės dalyvis.
diskusijose, su tikslu įgyti patirties ir įgyvendinti naujoves Atsiliepimai iš grupės diskusijų, leidžia sudaryti nuomonę,
savo darbo vietoje.
kad daugelis išsivežė idėjas ir iniciatyvas papildomai aptarti
Šiuose renginiuose dalyvavo apie du šimtai žmonių ir ( t olimesnei diskusijai ) , ar galbūt net įgyvendinti jas darbo
dalyviai mums sakė, kad renginiai buvo puikūs. Daugeliui vietoje.
patiko prisijungimas prie tinklo, kuriame neformalūs ir laisvi
pokalbiai leido dalyviams dalintis savo žiniomis. Iš pradinės
GenCo elektorininių priemonių rinkinio apžvalgos daugiau
kaip 60% nurodė, kad jiems ši priemonė būtų labai naudinga
ateityje, o likusi dalis, nurodė, kad, nors jie norėtų išnagrinėti
priemonę išsamiau, tačiau tai yra labai naudingas įrankis.
„ G enCo 100 procentų atitinka mūsų strategiją “ , pareiškė

GenCo projektas

GenCo projekto partneriai

GenCo projektas vienija septynių Europos organizacijų

Dortmundo technikos universiteto Socialinių tyrimų

specialistus, turinčius žinių ir patirties lyčių lygybės skatinimo

institutas ( sfs ) , Vokietija

darbo vietoje srityje. Projektas siekia padėti žmogiškųjų

Berlyno technikos universiteto Įrankių ir industrijos

išteklių valdymo specialistams taikyti lyčių lygybės skatinimo

gamybos instituto Lyčių ir įvairovės organizacijose

metodus jų darbo aplinkoje!

departamentas, Vokietija

Lyčių lygybės gerosios patirties praktikos yra surinktos iš

ALBA aukštoji verslo mokykla, Graikija

Europos organizacijų ir pateiktos elektroninių priemonių

Lyčių studijos, Čekijos Respublika

rinkinyje, kuris ir yra pagrindinis projekto produktas. Ši

Austrijos visuomenė už aplinką ir technologijas

priemonė, kartu su nacionaliniais susitikimais, organizuotais
šešiose Europos šalyse, bei tarptautinė konferencija "Lyčių
lygybės kompetencijos versle ir tyrimuose", vyksianti 2012 m.
rugsėjo mėnesį. Atėnuose, turėtų įkvėpti ir įgalinti žmogiškųjų
išteklių vykdytojus skleisti žinias apie lyčių lygybę,

( Ö GUT ) , Austrija
UKRC: Lyčių lygybės pažanga moksle, inžinerijoje
ir technologijose, Jungtinė Karalystė
Socialinių inovacijų fondas, Lietuva

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

