HECOS FOR ETHICS Projekt
Higher Education and CompanieS
FOstering ETHICal Skills

‘Hecos for Ethics’
Képzési katalógus

Emberi jogok

Egyenlő
bánásmód

Munkajog

Korrupciómentesség

Ellátási lánc
menedzsment

Környezetvédelem

Védelem és
biztonság

Felelős marketing

Határterületek

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

1

“HECOS FOR ETHICS Képzési katalógus”

2016. augusztus

Szerzők: Rosto Solidário NGOD és OIKUS Onlus

Együttműködésben az alábbi projektpartnerekkel AICCRE - Olaszország; Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen és Odisee-Hogeschool - Belgium; Innospectrum- Magyarország, Technical
University Kosice és Presovska regionalna komora SOPK - Szlovákia; Stockholms Universitet – Svédország.

Az Európai Bizottság részéről megvalósuló anyagi támogatás nem jelenti a tartalmi részt illető véleményazonosságot, az kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, így a Bizottságot nem terheli semmilyen felelősség a benne foglaltakat illető információ felhasználásra vonatkozóan.

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

2

Tartalomjegyzék
Bevezetés ............................................................................................................................................................. 4
Társadalmi felelősségvállalás .......................................................................................................................... 5
Képzésmódszertan ............................................................................................................................................. 6
Nem-formális képzés ........................................................................................................................................ 9
Emberi jogok .................................................................................................................................................. 10
Munkajog ...................................................................................................................................................... 11
Ellátási lánc menedzsment ........................................................................................................................ 12
Védelem és biztonság ................................................................................................................................. 13
Diszkrimináció-mentesség ........................................................................................................................... 14
Korrupció-mentesség ................................................................................................................................... 15
Környezetvédelem ....................................................................................................................................... 16
Felelős marketing .......................................................................................................................................... 17
Határterületek ............................................................................................................................................... 18
Informális képzés ............................................................................................................................................. 19
Emberi jogok .................................................................................................................................................. 20
Munkajog ....................................................................................................................................................... 28
Ellátási lánc menedzsment ......................................................................................................................... 37
Védelem és biztonság ................................................................................................................................ 45
Diszkrimináció-mentesség .......................................................................................................................... 46
Korrupció-mentesség .................................................................................................................................. 52
Környezetvédelem ...................................................................................................................................... 55
Felelős marketing ......................................................................................................................................... 61
Hecos for Ethics - a Projekt ............................................................................................................................ 62
Hecos for Ethics – a Partnerek ....................................................................................................................... 63

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

3

BEVEZETÉS
A katalógus részletes információkat szolgáltat azokról a képzési lehetőségekről,
amelyeket

üzleti

vállalkozások,

civil

szervezetek,

egyetemek,

kereskedelmi

és

iparkamarák szerveznek más képzési szervezetekkel közösen a HECOS FOR ETHICS
projektben Corporate Social Responsibility (CSR) – Társadalmi felelősségvállalás területen.
Az etikai kompetenciafejlesztés az Európai Bizottság alapértékként megfogalmazott
küldetése, amelynek értelmében a CSR és az etikai készségek fejlesztését tartalmaznia
kell az EU-ban dolgozó alkalmazottak és vezetők képzésének.
A katalógusban azon szervezeteknek a hálózata található, amelyek a képzéseiken
résztvevőket innovatív nem-formális és informális módokon képezik.
Minden, a képzés lebonyolítása iránt érdeklődő szervezetnek lehetősége nyílik a
katalógusban leírt képzési forma megvalósítására és a képzés független lebonyolítására.
A katalógus széles témakörben kínál képzéseket, amelyekben a partnerek jelentős
tapasztalattal bírnak: Emberi jogok, munkajog, környezetvédelem, munkavédelem és
biztonság, diszkriminációmentesség, korrupciómentesség, Ellátási lánc menedzsment és
felelősségteljes marketing. Több problémát is érintő határterületek is feldolgozásra
kerülnek mindezekkel együttesen.
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TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A 2011-2014-es megújított Társadalmi felelősségvállalás stratégiában (CSR) az Európai
Bizottság új értelmezést adott a CSR-nak, „az üzleti vállalkozások társadalomra gyakorolt hatásai”-ként értelmezve azt.
A gazdasági felelősségvállaláson túl szociális és környezetvédelmi aspektusai is vannak
ennek a meghatározásnak, amelyek értelmében a vállalkozásoknak hosszú távon is felelősséget kell vállalniuk, motiválniuk vezetőiket és alkalmazottaikat proaktív reakciók
felé. Az ENSZ 2015-ös Irányelvei a Társadalmi Felelősségvállalásban úgy definiálják a CSR
-t, mint „fő üzleti irányelvet, amely elengedhetetlen a hosszú távú üzleti sikerhez, és annak érdekében, hogy az üzleti siker társadalmi értékeket is képviseljen”. A „dolgozók,
közösségek és a bolygó egészsége eltéphetetlenül kapcsolódik az egészséges üzleti
élethez”.
A CSR, mint versenyképes önszabályozó tényező, fogalma és fontossága szorosan
kapcsolódik ahhoz az üzleti modellhez, amely:
•

Hangsúlyt fektet a gazdasági fenntarthatóságra ;

•

Új lehetőségeket teremt ;

•

Maximalizálja a közvetlenül érdekeltek és a társadalom megosztott értékeinek
létrehozását ;

•

A potenciális negatív hatásokat felismeri, kiküszöböli és csökkenti. .

Etikai szempontból a fenntartható fejlődés az „(…) etikai alapokon nyugvó válasz arra a
világszintű folyamatra, amelyben a kutatást nem csupán a magán és gazdasági
érdekek miatt hajtják végre, hanem ahol ezek az érdekek a tudós fiatal generációk
profilját is formálják” (Altner and Michelsen, 2005 cit. in Barth et al, 2007).

“A CSR minden vezetési szinten jelen lévő
felelősséget jelent, amely a legfelsőbb
vezetés folyamatos ellenőrzését hordozza
magában”.
Bernardo Kliksberg, a Társadalmi
menedzsment kitalálója, az üzleti
társadalmi felelősségvállalás úttörője. .
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KÉPZÉSMÓDSZERTAN
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Az etikai készségek fejlesztéséhez a HECOS for Ethics három szintű tanulási folyamatot alkalmaz, amely a már korábban említett fogalmi és módszertani alapokon nyugszik. A három
szint egymásra épül, és az alábbiak szerint kell, hogy egymást kövesse: 1) nem-formális
képzés, 2) informális tapasztalatszerzés, 3) összegző értékelés.
NEM-FORMÁLIS KÉPZÉS
A nem-formális képzés nem-formális képzési módszereken alapuló elméleti kurzus. Célja,
hogy felkészítse a résztvevőket a képzés következő szintjére, a terepgyakorlatra. A
résztvevők kilenc tematikus képzési modulon vehetnek részt. Mindegyik modul különböző
területeket foglal magába, nemzetközi, nemzeti és helyi kontextusban, a lehetséges és
releváns elvárásoknak megfelelően.
INFORMÁLIS TAPASZTALASZERZÉS
A HECOS képzés második szintjét jelentő informális képzés önkéntes munkát jelentő terepgyakorlat, amelyben a résztvevők az elméleti ismereteket megszilárdíthatják. Az informális képzések helyszíne világszerte számos országban lehetséges, főként Európában és Afrikában, olyan területeken, ahol a civil szervezetek tevékenyek problémás területeken vagy
közösségekben. Az informális képzés megvalósulhat helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten.
ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
A képzési folyamat utolsó eleme a résztvevők a képzési szinteken elsajátított ismereteinek
és kompetenciáinak összefoglaló értékelése. A záró megbeszélés célja, hogy a résztvevők
felismerjék és értékelni tudják a HECOS for Ethics-nek köszönhető személyes és szakmai
szemléletváltást.
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HECOS TAPASZTALATSZERZÉS
A partnerek időbeli korlátait és a megfelelő képzési módokat szem előtt tartva négyféle
lehetőség közül lehet választani. Mindegyik megfelel az European Credit Transfer System
(ECTS) elvárásainak. Így, a választott A, B, C vagy D opciónak megfelelően a résztvevők
különböző krediteket szerezhetnek (lásd alább).

1. tábl. Hecos for Ethics kreditek

MÓDSZERTAN
A nem-formális tanulás és oktatás elemeit követve a HECOS a tanulási folyamatban az
egyéni és a társadalmi tanulást köti össze, előnyben részesíti a szimmetrikus oktatást/
tanulást, aktív részvételen alapul és tanuló központú. A képzés holisztikus és a folyamatra
fókuszál, a valós élethez közel álló problémákat használ, élményalapú, a gyakorlatból
eredő tudást segíti. Önkéntes, interkulturális tapasztalatokat és találkozásokat használ
tanulási eszközként, a demokratikus élet értékeit és készségeit célozza meg és tanítja.
PARTNEREK ÉS RÉSZTVEVŐK
Optimálisan a háromszintű képzést vállalatok, kereskedelmi és iparkamarák, képzési
szervezetek (pl. egyetemek) és civil szervezetek (pl. nonprofit szervezetek) együttesen tervezik meg:

•

A HECOS partner vállalatok, egyetemek és nonprofit szervezetek, akik a képzéseket is
vezetik (egyénileg vagy csoportosan) felmérik a résztvevőket és megtervezik a HECOS
képzést a csoport és az intézmények elvárásainak megfelelően (terület/modul időkeret,
időterv, trénerek, informális tréning kontextus és helyszín);

•

A nem-formális képzést előkészítő képző szervezetek/egyetemek vezetik az összegző
értékelő részt is. A képzést megbízott tréner vagy külső, független trénerek is vezethetik,
akik kapcsolatban állnak az intézményekkel. A képzést vezető intézményen múlik, melyik
megoldást részesíti előnyben.

• A résztvevőket az informális képzésen fogadó civil szervezetek (CSO) és más
non-profit intézmények helyi és/vagy nemzetközi fejlesztési programokat valósítottak meg az világszerte. A civil szervezetek a nem-formális képzési formát részesítik
előnyben, amely a helyi/nemzeti kontextusnak és a célkitűzéseiknek is megfelelő.
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HECOS KÉPZÉSI EREDMÉNYEK ÉS KOMPETENCIÁK
Mindegyik képzési modul az European QualificationS Framework (EQF) 6. szintjének felel meg.
Az EQF 8 szintjével azonos módon, a 6. szintet is a végzettségnek megfelelő képzési célok
jellemzik, bármely képzési rendszerben. A HECOS képzésben résztvevők a háromszintű tanulási
folyamat végére megfelelő jártasságot szereznek a fenntarthatósághoz kapcsolódó kompetenciákban.
A HfE képzés célja a különböző modulokon keresztül elsajátítani a fenntarthatósághoz
szükséges kompetenciákat (elméleti, gyakorlati és attitűdbeli) a háromszintű (nem-formális,
informális és összefoglaló megbeszélés) képzési folyamatban. A kreditek megszerzéséhez a
résztvevők:
•

részt kell vegyenek a katalógusban említett egyik képzési modulban: Emberi
jogok, munkajog, környezetvédelem, munkavédelem és biztonság,
diszkriminációmentesség, korrupciómentesség, Ellátási lánc menedzsment, felelősségteljes marketing.

•

részt kell vegyenek egy értékelési folyamatban, amely értékeli az adott szinten
elsajátított kompetenciákat és az elért teljesítményt.

A HfE képzés során fejlesztett kompetenciák Wiek (2011) kompetenciaképzési tervén alapulnak. Az alább leírt kompetenciák fejlesztésével a hallgatók képesek lesznek megoldásokat találni komplex, probléma alapú kérdésekre a HfE témákban. A kompetenciafejlesztés az alábbi
kategóriákra vonatkozik:
1.

Szisztematikus gondolkodás: A rendszerek közötti kapcsolatok értelmezése, a
rendszerelmélet elemeinek alkalmazása. • A változások rendszereken megjelenő
hatásának értelmezése, a döntések befolyása a rendszerekre, valamint egy rendszer erősségeinek és gyengeségeinek elemzése

2.

Stratégiai gondolkodás: a fenntarthatósághoz szükséges tevékenységek, stratégiák felismerése és támogatása

3.

Jövőkép: a fenntarthatóság eléréséhez szükséges stratégiai és rendszerszintű folyamatok megvalósítása, kivitelezése

4.

Normatív kompetencia: Az etikai konfliktusok elemeinek felismerése társadalmi,
gazdasági és/vagy ökológiai szinten. Egyéni és rendszer szinten is felismerni a
problémát, a problémás etikai konfliktusokat értelmezve valid értékelést megformálni és felvázolni esetleges lehetséges megoldásokat.

5.

Interperszonális kompetencia: heterogén csoportok előnyeinek felismerése, az
egyes tagok hozzájárulásának azonos szintű támogatása. A csoporttagok
tudásának, tapasztalatának és kompetenciájának támogatása a közös célok
megvalósítása érdekében, transzkulturális és empatikus módon.
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NEM-FORMÁLIS KÉPZÉS
Tematikus témák és modulok
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Emberi jogok

• Az emberi jogok és az üzlet

A képzésben résztvevők a CSR-hoz kapcsolódó Emberi jogi elvekkel és
problémákkal ismerkedhetnek meg a képzésben. Az emberi jogi ismeretek alapvetőek az emberi joggal való visszaélések megelőzéséhez, az
igazságos társadalom megvalósításához, amelyben az emberi jogokat
értéknek és tiszteleben tartják.
A képzési modulokban olyan témák találhatóak, amelyek a többi képzési témában is előfordulnak, például Társadalmi felelősségvállalás,
Feljesztési törekvések és Interkulturális dialógus. A specifikus témák, a
képzési időtartam és a résztvevők igényeire szabott egyedi opciók az
alábbi táblázatban találhatóak.

közötti kapcsolat megismerése

• Az emberi jogok bizonyos
célcsoportokban
(nők,
gyermekek, kisebbségek)

• Az

emberi

jogokat

érintő

kezdeményezések és a CSR
kapcsolódásainak felismerése

JAVASOLT TEVÉKENYSÉG
Téma

Időtartam (óra)
A opció

B opció

C opció

D opció

1. Emberi jogok

3

2

1

1

2. Nők jogai

2

1

1

1

3. Emberi jogok és migránsok

2

2

1

1

4. Gyermekjogi egyezmények

3

2

1

1

5. Emberi jogok megsértése

3

2

1

1

6.

4

4

2

2

7. Üzlet és emberi jogok

5

3

3

2

8. Emberi jogok ésCSR (záró projekt)

10

6

5

4

A
HECOS for Ethics Képzési Útmutató
mindegyik modulhoz ajánl többféle
tevékenységet.
Ezek
a
tevékenységek gondos tematikus és
módszertani tervezéssel valósítják
meg a HECOS célkitűzéseit. Kérjük, az
egyes tevékenységekre vonatkozó
információkért ellenőrizze a HFE
Képzési Útmutatót.

INFORMÁCIÓK
HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu
Weboldal:www.hecosforethics.eu
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MIÉRT

Munkajog
A képzésben résztvevők a CSR-hoz kapcsolódó Nemzetközi munkajogi
alapelvekkel és problémákkal ismerkedhetnek meg a képzésben.
Anemzetközileg elismert munkajogi ismeretek alapvetőek a globális
gazdasági és társadalmi fejlődéshez.
A képzési modulokban olyan témák találhatóak, amelyek a többi
képzési témában is előfordulnak, például Társadalmi felelősségvállalás,
Feljesztési törekvések és Interkulturális dialógus. A specifikus témák, a
képzési időtartam és a résztvevők igényeire szabott egyedi opciók az
alábbi táblázatban találhatóak.

Téma

• A szóban forgó téma és a CSR
közötti kapcsolat elemzése

• A témához kötődő szociális és
kulturális elemek összegzése

• Az

igazságosságot

és

e g ye nl ő s é ge t ga r a n tál ó
r en ds ze rek é s e s zkö zök
összegyűjtése.

Időtartam (óra)
A opció

B opció

C opció

D opció

1. Munkajog

1

1

1

1

2.

2

2

1

1

3.

2

2

1

1

4.

2

2

1

1

5.

4

3

1

2

6.

4

3

1

1

7.

5

3

3

2

8.

4

2

2

1

9.

10

6

5

4

JAVASOLT TEVÉKENYSÉG
A HECOS for Ethics Képzési Útmutató
mindegyik modulhoz ajánl többféle
tevékenységet.
Ezek
a
tevékenységek gondos tematikus és
módszertani tervezéssel valósítják
meg a HECOS célkitűzéseit. Kérjük, az
egyes tevékenységekre vonatkozó
információkért ellenőrizze a HFE
Képzési Útmutatót.

INFORMÁCIÓK
HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu
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Ellátási lánc menedzsment

MIÉRT

A képzésben résztvevők a CSR-hoz kapcsolódó Nemzetközi munkajogi
alapelvekkel és problémákkal ismerkedhetnek meg a képzésben.
Anemzetközileg elismert munkajogi ismeretek alapvetőek a globális
gazdasági és társadalmi fejlődéshez.
A képzési modulokban olyan témák találhatóak, amelyek a többi
képzési témában is előfordulnak, például Társadalmi felelősségvállalás,
Feljesztési törekvések és Interkulturális dialógus. A specifikus témák, a
képzési időtartam és a résztvevők igényeire szabott egyedi opciók az
alábbi táblázatban találhatóak .

Téma

B opció

C opció

D opció

1.

2

2

1

1

2.

2

2

1

1

3.

4

2

2

2

4.

7

5

3

3

5. Ellátási lánc menedzsment és CSR

7

5

3

3

6. Ellátási lánc menedzsment és CSR
(záró projekt

10

6

5

4

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

alapelveinek megismerése;

• A

kihívások,

lehetőségek

felismerése, kihasználása;

• Az

i gazságosságot

és

egyenlőséget garantáló
rendszerek és eszközök
összegyűjtése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉG

Időtartam (óra)
A opció

• Az Ellátási lánc menedzsment

A HECOS for Ethics Képzési Útmutató
mindegyik modulhoz ajánl többféle
tevékenységet.
Ezek
a
tevékenységek gondos tematikus és
módszertani tervezéssel valósítják
meg a HECOS célkitűzéseit. Kérjük, az
egyes tevékenységekre vonatkozó
információkért ellenőrizze a HFE
Képzési Útmutatót.

INFORMÁCIÓK
HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu
Weboldal: www.hecosforethics.eu
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MIÉRT

Védelem és biztonság
• A
A képzésben résztvevők a CSR-hoz kapcsolódó Munkavédelmi és
biztonsági elvekkel és problémákkal ismerkedhetnek meg a képzésben.
A cégeknek biztosítaniuk a tevékenységiekhez szükséges megfelelő
biztonságot, tiszteletben tartva az emberi jogokat és a
szabadságjogokat.
A képzési modulokban olyan témák találhatóak, amelyek a többi
képzési témában is előfordulnak, például Társadalmi felelősségvállalás,
Feljesztési törekvések és Interkulturális dialógus. A specifikus témák, a
képzési időtartam és a résztvevők igényeire szabott egyedi opciók az
alábbi táblázatban találhatóak.

munkavédelem

és

munkabiztonság alapelveinek
megismerése;

• A

kihívások,

lehetőségek

felismerése, kihasználása;

• Az

i gazságosságot

és

egyenl őséget garantál ó
rendszerek és eszközök
összegyűjtése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉG
Téma

Időtartam (óra)
A opció

B opció

C opció

D opció

1.

4

3

2

2

2.

5

4

2

2

A
HECOS for Ethics Képzési
mindegyik
modulhoz
ajánl
tevékenységet.

Útmutató
többféle

Ezek a tevékenységek gondos tematikus és
módszertani tervezéssel valósítják meg a
HECOS célkitűzéseit. Kérjük, az egyes
tevékenységekre vonatkozó információkért
ellenőrizze a HFE Képzési Útmutatót.

3.

6

4

3

2

4.

7

5

3

4

INFORMÁCIÓK
HECOS for Ethics

5.

10

6

5

3

E-mail: info@hecosforethics.eu
Weboldal: www.hecosforethics.eu

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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MIÉRT

Egyenlő bánásmód
A képzésben résztvevők a CSR-hoz kapcsolódó, a céltámát érintő
elvekkel és problémákkal ismerkedhetnek meg a képzésben. A
társadalmi szervezeteknek, cégeknek egyaránt biztosítaniuk a
tevékenységiekhez szükséges megfelelő biztonságot, tiszteletben tartva
az emberi jogokat és a szabadságjogokat.
A képzési modulokban olyan témák találhatóak, amelyek a többi
képzési témában is előfordulnak, például Társadalmi felelősségvállalás,
Feljesztési törekvések és Interkulturális dialógus. A specifikus témák, a
képzési időtartam és a résztvevők igényeire szabott egyedi opciók az
alábbi táblázatban találhatóak.

• A

Egyenlő

bánásmódet

jelentő
alapelvek
megismerése;

• A

kihívások,

lehetőségek

felismerése, kihasználása;

• Az

igazságosságot

és

egyenlőséget garantáló
rendszerek és eszközök
összegyűjtése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉG
Időtartam (óra)

Téma
A opció

B opció

C opció

D opció

1.

4

3

1

1

2. Diszkrimináció vallás, fogyatékosság,
nemzetiség, nem , politikai opciók,
kulturális háttér miatt

4

3

2

2

3.

4

3

2

2

A HECOS for Ethics Képzési Útmutató
mindegyik modulhoz ajánl többféle
tevékenységet.
Ezek
a
tevékenységek gondos tematikus és
módszertani tervezéssel valósítják
meg a HECOS célkitűzéseit. Kérjük, az
egyes tevékenységekre vonatkozó
információkért ellenőrizze a HFE
Képzési Útmutatót.

INFORMÁCIÓK
4.

4

3

2

2

5. „

6

4

3

3

6.

10

6

5

3

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu
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MIÉRT

Korrupció-mentesség
A képzésben résztvevők a CSR-hoz kapcsolódó, a korrupciót illető
problémákkal ismerkedhetnek meg a képzésben. A korrupció jelentős
társadalmi károkat okoz, kormányzati, szervezeti és egyéni szinteken is.
A problémák megoldásához többszintű tevékenységekre van szükség,
több partnerrel.
A képzési modulokban olyan témák találhatóak , amelyek a többi
képzési témában is előfordulnak, például Társadalmi felelősségvállalás,
Feljesztési törekvések és Interkulturális dialógus.
A specifikus témák,
a képzési időtartam és a résztvevők igényeire szabott egyedi opciók
az alábbi táblázatban vannak összefoglalva.

• A céltémához kapcsolódó
alapelvek megismerése;

• A téma és a CSR közötti
kapcsolatban
rejlő
kihívások, lehetőségek
felismerése, kihasználása;

• Az

igazságosságot

és

egyenlőséget garantáló
rendszerek és eszközök
összegyűjtése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉG
Téma

Időtartam (óra)
A opció

B opció

C opció

D opció

1. Munkajog

3

2

1

1

2.

3

2

1

1

3.

4

3

1

1

4.

4

3

2

2

5.

4

3

3

2

6.

4

3

2

2

7.

10

6

5

4

A HECOS for Ethics Képzési Útmutató
mindegyik modulhoz ajánl többféle
tevékenységet.
Ezek
a
tevékenységek gondos tematikus és
módszertani tervezéssel valósítják
meg a HECOS célkitűzéseit. Kérjük,
az egyes tevékenységekre
vonatkozó információkért ellenőrizze
a HFE Képzési Útmutatót.

INFORMÁCIÓK
HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu
Weboldal: www.hecosforethics.eu

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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MIÉRT

Környezetvédelem
A képzésben résztvevők a CSR-hoz kapcsolódó, a céltámát érintő
elvekkel és problémákkal ismerkedhetnek meg a képzésben. A
társadalmi szervezeteknek, cégeknek egyaránt biztosítaniuk a
tevékenységiekhez
szükséges
megfelelő
környezetvédelmi
szabályozásokat, felismerve és tiszteletben tartva az azok jelenelgi és
jövőbeli fontosságát.
A képzési modulokban olyan témák találhatóak, amelyek a többi
képzési témában is előfordulnak, például Társadalmi felelősségvállalás,
Feljesztési törekvések és Interkulturális dialógus. A specifikus témák, a
képzési időtartam és a résztvevők igényeire szabott egyedi opciók az
alábbi táblázatban találhatóak.

• A céltémához kapcsolódó
alapelvek megismerése;

• A téma és a CSR közötti
kapcsolatban rejlő kihívások,
lehetőségek felismerése,
kihasználása;

• A megfelelő környezetvédelmi
hátteret garantáló rendszerek
és eszközök összegyűjtése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉG

A opció

B opció

C opció

D opció

1.

2

2

1

1

2.

3

2

2

1

3.

5

3

2

2

A HECOS for Ethics Képzési Útmutató
mindegyik modulhoz ajánl többféle
tevékenységet.
Ezek
a
tevékenységek gondos tematikus és
módszertani tervezéssel valósítják
meg a HECOS célkitűzéseit. Kérjük, az
egyes tevékenységekre vonatkozó
információkért ellenőrizze a HFE
Képzési Útmutatót.

4.

5

4

2

3

INFORMÁCIÓK

5.

7

5

3

3

Téma

Időtartam (óra)

HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu

6.

10

6

5

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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Felelős marketing

MIÉRT

A képzésben résztvevők a CSR-hoz kapcsolódó, a céltámát érintő
elvekkel és problémákkal ismerkedhetnek meg a képzésben. A
társadalmi szervezeteknek, cégeknek egyaránt biztosítaniuk a
tevékenységiekhez szükséges megfelelő szabályozási hátteret,
felismerve és tiszteletben tartva az azok jelenelgi és jövőbeli
fontosságát.
A képzési modulokban olyan témák találhatóak, amelyek a többi
képzési témában is előfordulnak, például Társadalmi felelősségvállalás,
Feljesztési törekvések és Interkulturális dialógus. A specifikus témák, a
képzési időtartam és a résztvevők igényeire szabott egyedi opciók az
alábbi táblázatban találhatóak.

• A céltémához kapcsolódó
alapelvek,stratégiai
kérdések megismerése;

• A téma és a CSR közötti
kapcsolatban
rejlő
kihívások, lehetőségek
felismerése, kihasználása;

• A

megfelelő

szakmai

hátteret
garantáló
rendszerek és eszközök
összegyűjtése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉG
Időtartam (óra)
A opció

B opció

C opció

D opció

1.

2

2

2

2

2.

6

4

2

2

3. Felelősségteljes marketing

7

5

3

2

4. Felelősségteljes marketing

7

5

3

3

5. Felelősségteljes marketing

10

6

5

4

Téma

A HECOS for Ethics Képzési Útmutató
mindegyik modulhoz ajánl többféle
tevékenységet.
Ezek
a
tevékenységek gondos tematikus és
módszertani tervezéssel valósítják
meg a HECOS célkitűzéseit. Kérjük, az
egyes tevékenységekre vonatkozó
információkért ellenőrizze a HFE
Képzési Útmutatót.

INFORMÁCIÓK
HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu
Weboldal:www.hecosforethics.eu
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Határterületek —
Nyári egyetem
Fenntartható cégvezetés
A képzésben résztvevők a fenntartható cégvezetést tanulhatják meg.
Az érintett témák: felelősségteljes marketing, környezetvédelem és
Ellátási lánc menedzsment.
A fenntartható cégvezetéssel foglalkozó nyári egyetemet az Odisee
University College, KU Leuven és a VOKA Oost-Vlaanderen szervezik.
Cégvezetők,

civil

szervezetek

vezetői

és

egyetemi

hallgatók

együttesen tanulhatnak a fenntartható üzleti lehetőségekről, bővítve
ismereteiket és képességeiket elméletben és az üzleti életben
megvalósítható kezdeményezések területén egyaránt.

MIÉRT
• A céltémához kapcsolódó
alapelvek,stratégiai
megismerése;

kérdések

• A

tematikus problémák
közötti
kapcsolatok
felismerése, elemzése, a
globális
fejlődésben
megvalósuló
hatásaik
elemzése

• A fennttartható cégvezetés
hozzáadott
é r té k é n e k
felismerése, új kihívások,
lehetőségek felfedezése,
kihasználása.

• A

megfelelő szakmai
hátteret
garantáló
rendszerek és eszközök
összegyűjtése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉG

A fenntartható cégvezetésre fókuszáló nyári egyetemi képzés
számos, a választott témához kapcsolódó tevékenységet kínál, a
tudományos és a gyakorlati szempontokat optimálisan ötvözve. A
tevékenységek, feladatok hűen követik a HECOS módszertani
elképzeléseit és céljait egyaránt.

INFORMÁCIÓK
Odisee University College
Email: elien.crois@odisee.be
Telefon +32 (0)2- 300 22 18

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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INFORMÁLIS KÉPZÉS
Képzési és terepgyakorlatok

Emberi jogok

Egyenlő
bánásmód

Munkajog

Korrupciómentesség

Ellátási lánc
menedzsment

Környezetvédelem

Védelem és
biztonság

Felelős marketing

Határterületek
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A KÉPZÉS CÉLJAI:

Emberi jogok
Új stratégiák a Roma gyermekek oktatásában
PRC SCCI (Szlovákia)

•

A Roma gyermekek iskolai
o k t a t á s á n a k
megismerése;

•

Helyi és nemzeti szintű
hatékony megoldások
keresése, alkalmazása.

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A ROMA EDUCATION program célja a roma etnikumú gyerekek
alapfokú oktatásban való részvételének növelése. A roma gyerekek
oktatásának szem előtt kell tartania a roma etnikum sajátosságait, társadalmi szintjüket, családi hátterüket és társadalmi státuszukat. Mindezen elemek tükröződnek az oktatásukban csakúgy, mint az abban
részt vevő tanárok és speciális pedagógus asszisztensek képzésében. A
projekt egyik jelentős eleme a legjobb tanulók középiskolai oktatásban
való segítése, közülük jónéhányan a PRC SCCI tagjai is.

A KÉPZÉS
Két hetes képzés, egy négy órás gyakorlati foglallkozással, amelyat a
PRC SCCI szervez a HfE projekt részeként. A képzés részei:
• Négy órás prezentáció, a PRC SCCI tevékenységi területén élő
Roma gyermekek oktatását érintő főbb problémák és megoldási
javaslatok felvázolása
• A projekthelyszín felkeresése, látogatás nagyobb Roma etnikumú
általános iskolákban
• Vitacsoportok és közös megbeszélések a partnerekkel és roma
résztvevőkkel, az igények és a lehetséges megoldások
meghatározásához, a tanulók oktatási körülményeinek javítása
érdekében. (i) a roma gyerekek oktatásának javításra a jelenlegi
állapot elemzése, lehetséges megoldások és ehhez szükséges
lépések, (ii) a folyamatban résztvevők feladatainak megállapítása,
(iii) a résztvevők értékelése a tanév végén.

JÓ TUDNI
Utazás: a PRC SCCI szervezésében,
céges autók/minibus z
Szállás:a képzésben résztvevők gondoskodnak szállásról
Nyelv: szlovák
Pénznem:Euro

INFORMÁCIÓK
PRC SCCI, Prešov, Szlovákia
Email: juraj.kupciha@sopk.sk
Telefon: +421 51 7580 062

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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A KÉPZÉS CÉLJAI:

Emberi jogok
A menekültek európai befogadásának segítése
Oikos Onlus (Italy)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
OIKOS onlus a Pesariis' PROTEZIONE CIVILE-vel és a Pesariis helyi közösséggel együttesen akarja felhívni a figyelmet a menekültek
helyzetére, rámutatva azokra a konkrét problémákra, amelyekkel a
menekültek útjuk során szembesülnek. A képzések célja, hogy a résztvevők képesek legyenek adott problémákra megoldásokat találni,
segítve ezzel a menekültek európai társadalmakban való beilleszkedését, és megismerhessék személyes történeteiket.

A KÉPZÉS
Egy hetes képzés Pesariisban. A kisvároshoz kapcsolódó összes régiós
szervezet részt vesz a szimulációban és a gyakorlati munkákban. A
képzés részei:

• Csapatépítés;
• 24 órás szimuláció, a menekültek

motivációinak és az általuk
megélt
pszichológiai
stressznek
és
érzelmeknek
a
megtapasztalására
• Két napos elméleti képzés a tapasztaltak feldolgozásához
• Valós élménybeszámolók, találkozás menekültekkel
• A menekültekkel együttműködve lehetséges megoldások
keresése.

•

•

A migrációs útvonalak
és a menedékkérők
p r o b l é m á i n a k
megismerése
A
me n e k ültek
p r o b l é m á i n a k
megoldását
célzó
lehetséges
opciók
keresése

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek szervezik
(autó és/ vagy minibusz)
Szállás: a projektpartnerek szervezik
Udine –ben (szállások, magánházak,
stb.)
Nyelv: olasz
Pénznem:Euro

INFORMÁCIÓK
OIKOS Onlus
Email: cristina.pugnale@oikosonlus.net
chiara.torassa@oikosonlus.net
Telefon: +39 (0)432 520803

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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Emberi jogok
Az AURA projekt, Oikos Onlus (Italy)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
Az AURA projekt célja a menedéket kérők beilleszkedésének segítése,
adminisztratív és nyelvi támogatást nyújtva, és olyan hálózatot
kialakítva, amely megkönnyíti európai integrációjukat.
A képzésben a résztvevőknek lehetősége van a menekültek életébe
belelátni, megtapasztalni az európai integrációs nehézségeket és
lehetőségeket. A képzés során a menekültek oktatásban való
részvételének fejlesztésére keresünk lehetőségeket, ezzel együtt
igyekszünk felhívni a figyelmet a kérdés fontosságára.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•

•

A migrációs útvonalak
és a menedékkérők
p r o b l é m á i n a k
megismerése
A
menekültek
p r o b l é m á i r a
megoldások keresése, az
emberi jogi kérdések
hangsúlyozása

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek szervezi

A KÉPZÉS
Az egy hétig tartó képzés elméleti és gyakorlati foglalkozásokra épít. Eredeti
megoldásokat kínál a különböző témák elsajátításához és a menekülteket
fogadó szervezet tevékenységeibe is enged betekintést. A képzés részei:

• Interkulturális képzés, amelynek fókusza a menekültek főbb nehézségeinek
megismerése az érkezési országban

• Gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőség
• A menekültek hatékony beilleszkedését célzó innovatív megoldások
keresése, új kompetenciák és ismeretek alapján

• A kidolgozott megoldások validitásának azonnali megtapasztalása a
menedéket kérők visszajelzései alapján.

(autó és/vagy minibusz)
Szállás: a projektpartnerek szervezik
Udine –ben (szállások, magánházak,
stb.)
Nyelv: olasz
Pénznem: Euro

INFORMÁCIÓK
OIKOS Onlus
Email: cristina.pugnale@oikosonlus.net
chiara.torassa@oikosonlus.net
Telefon: +39 (0)432 520803

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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Emberi jogok
Observatory of Rights, Liga Guineense dos Direitos Humanos
(Guinea-Bissau)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK

Az Observatory of Rights projekt az emberi jogi kultúra fejlesztéséért
dolgozik Bissau-Guinea-ban, a civil kezdeményezéseket és a jogok
tiszteletét elősegítve. Multidimenzionális kultúrát terjeszt, amely civil,
politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat foglal magába a
környezetvédelmi és kibernetikai jogokkal egyetemben.

THIS EXPERIENCE
ALLOW YOU:
A KÉPZÉSWILL
CÉLJAI:

• A helyi kultúra megismerése,
felfedezése;
és lehetőségek
elemzése
a
helyi
viszonyokban
• Az intervenciós módszertan
elsajátítása

• Kihívások

JÓ TUDNI

Ezek a jogok biztosítják az állampolgárok és az intézmények közötti
kapcsolatok alapját. Az emberi jogi kultúra formálódása révén
lehetőség adódik a jelenlegi viszonyok megváltoztatására. Az
Observatory Rights projekt azért jött létre, hogy elősegítse BissauGuineában az emberi jogi kultúra feljődését. Ennek révén adódik
lehetőség az ismeretek bővítésére, együttműködésre és interakcióra is.

Utazás Taxi, bérelt autó

.

Nyelv: portugál, kreol GB

Szállás: hotel, vendégház

Pénznem:Franco Cfa

A KÉPZÉS:
A hét napos képzés részei:
• A helyi viszonyok és a projekt megismerése
• A projekthez kapcsolódó tevékenységekben való részvétel
• A projektben résztvevő közösségek felkeresése.

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Mosaiko

Emberi jogok
Promotion of Emberi jogok, Mosaiko (Angola)

THIS
EXPERIENCE
WILL ALLOW YOU:
A KÉPZÉS
CÉLJAI:

• A helyi kultúra megismerése,
felfedezése;

• Kihívások
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
Az 1997 óta aktív Mosaiko projekt az emberi jogi kultúra fejlesztéséért
dolgozik Angolában, a civil kezdeményezéseket és a jogok tiszteletét
elősegítve. Multidimenzionális kultúrát terjeszt, amely civil, politikai,
gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat foglal magába, az emberi
méltóság tiszteletének és az angolai társadalom fejlesztéséért.
Ezek a jogok, elvek biztosítják az állampolgárok és az intézmények
közötti kapcsolatok alapját. Az emberi jogi kultúra formálódása révén
lehetőség adódik a jelenlegi viszonyok megváltoztatására. Ennek révén
adódik lehetőség az ismeretek bővítésére, együttműködésre és
interakcióra is. Az emberi jogi projekt Angolában a civil társadalom
szerepét kívánja erősíteni, a részvétel és a politikai intervenciók előtérbe
juttatásával.

és lehetőségek
elemzése a helyi viszonyokban
• A projekthez kapcsolódó
i n te r ve nci ó s mó d s z e r ta n
elsajátítása

JÓ TUDNI
Utazás: A projektet szervezők révén.
Szállás: Vendégház, Hotel (a Mosaiko
csoport segítségével)
Nyelv: portugál

A KÉPZÉS:
A 15 napos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Részvétel a Local Groups for Human Rights (LGHR) projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása.

Pénznem:Kwanza

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© AIP

Emberi jogok
Laura Vicuña Centre, Amigos de Inharrime Association
(Mozambique)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
Az Amigos de Inharrime Association (AIP) projekt az gyermekjogok
(oktatás, egészségügyi ellátás) érvényesüléséért dolgozik önkéntes
munkával. A Laura Vicuña Centre —Inharrime -ban (Inhambane
tartomány, Mozambique) kb. 3000 gyermeklány félig vagy teljesen
bennlakásos iskoláztatását teszi lehetővé.
A Szaléziai Nővérek által megvalósított projekt célja a gyermekek
oktatáshoz, megfelelő egészségügyi ellátáshoz való segítése, a helyi
viszonyok fejlesztése, támogatása, különös tekintettel a veszélyeztetett
gyermekekre.

THIS
EXPERIENCE
WILL ALLOW YOU:
A KÉPZÉS
CÉLJAI:

• • To discover the local context
• A
helyi
kultúra ofmegismerése,
and
the culture
its people;
felfedezése;
• •
To acquire and/or
• Kihívások és lehetőségek

consolidate
knowledege
elemzése
a helyi
viszonyokbanon
children’s
rights, with
a focus
• Az
AIP projekthez
kapcsolódó
ion
n tethe
r verigths
n c i ó sto education
m ó d s z e r ta
n
and
elsajátítása
health;

• •

To become familiar and

reflect on the methodolgy of
holistic development applied

JÓ TUDNI
Utazás: A projektet szervezők révén ,
tömegközlekedés, bérellt autó
Szállás:Laura Vicuña Centre
Nyelv: portugál

A KÉPZÉS:
A 15 napos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Részvétel az AIP projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása.

Pénznem:Metical

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário
A KÉPZÉS CÉLJAI:

Emberi jogok
A New Neo Project, Oikos Onlus
(Democratic Republic of the Congo)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A NEW NEO projekt az újszülöttek életminőségének javításáért dolgozik.
A projekt célja a gyermekek oktatáshoz, megfelelő egészségügyi ellátáshoz való segítése, a helyi viszonyok fejlesztése, támogatása,
különös tekintettel a veszélyeztetett gyermekekre. A projekt alapvető
fontosságú a Kimbondo-i gyermekkórház jövőjét és a teljes DRC társadalmat illetően.

• A helyi kultúra megismerése,
felfedezése;
és lehetőségek
elemzése
a
helyi
viszonyokban
• A projekthez kapcsolódó
módszertan elsajátítása,
megoldások kidoglozása

• Kihívások

JÓ TUDNI
A KÉPZÉS

Utazás: a projektpartnerek szervezik
(autó és/vagy minibusz)

A két hetes képzés részei (látogatások, workshopok):

•
•
•
•

4 órás bevezetés;
Helyi látogatások;
Vitacsoportok és mini-projektek
A
felmerülő
szükségek
elemzése,
a
érvényesítésének lehetőségei
• Ismeretek, gyakorlati tapasztalatok megosztása.

Szállás:a projektpartnerek szervezikin
Kimbondo (szállás, magánház, stb.)
Nyelv: francia

gyermekjogok

Pénznem:USD$ és Francs congolais

INFORMÁCIÓK
OIKOS Onlus
Email: lorenzo.latini@oikosonlus.net,
agnese.castellarin86@gmail.com
Telefon: +39 (0)432 520803
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© Amahoro Onlus

Emberi jogok
A“Santé à Muyinga” Project, Amahoro Onlus (Burundi)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A SAM projekt a burundi egészségügyi viszonyok javításáért dolgozik,
2005 óta, helyi partnerekkel. A projekt célja: a Muyinga Egészségügyi
Központ megépítése, valamint a higiéniai viszonyok javítása a betegségek elterjedésének megállításáért. a gyermekek oktatáshoz,
megfelelő egészségügyi ellátáshoz való segítése, a helyi viszonyok
fejlesztése, támogatása, különös tekintettel a veszélyeztetett
gyermekekre.

A KÉPZÉS

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A helyi kultúra megismerése,
felfedezése;

• Kihívások

és lehetőségek
elemzése a helyi viszonyokban
• A projekthez kapcsolódó
mó d s z er tan el s aj á tí tás a ,
megoldások kidoglozása

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek szervezik
(autó és/vagy minibusz)

A két hetes képzés részei (látogatások, workshopok):

Szállás:a projektpartnerek szervezikin
Muyinga (szállás, magánház, stb.)

•
•
•
•

Nyelv: francia

•
•

4 órás bevezetés;
Helyi látogatások
Vitacsoportok és mini-projektek
A felmerülő szükségek elemzése, a gyermekjogok érvényesítésének
lehetőségei
Ismeretek, gyakorlati tapasztalatok megosztása
Helyi partnerek meglátogatása.

Pénznem: Burundian Franc

INFORMÁCIÓK
AMAHORO Onlus
Email: a.gaspardo@enaip.fvg.it
Telefon: +39 347 043 5765
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© Coolabora

Munkajog
Idearia, CooLabora (Portugália)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
CooLabora 2008 óta aktív tanácsadó és intervenciós társaság.
Küldetése az egyéni, szervezeti és regionális fejlesztés innovatív
stratégiák alkalmazásával. 8 fős csapatával vezető szerepet tölt be
Covilhã-ban.
Az Idearia révén a fiatalok munkához jutását akarják a helyi
munkaerőpiacon segíteni, kommunikációs, csapatmunka és
interperszonális készségek fejlesztésével, vállalkozói ismeretek
bővítésével. Az innováció, üzleti tevékenység, vállalkozói készségek és
környezetvédelem egyformán hangsúlyos a képzéseikben.
Az Idearia a fiatalok munkavállalói készségeinek fejlesztéséért dolgozik,
a munkanélküliség , és a bizonytalanság érzet visszaszorításáért.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A

helyi
kultúra
megismerése, felfedezése;
• Kihívások és lehetőségek
elemzése
a
helyi
viszonyokban
• A projekthez kapcsolódó
módszertan elsajátítása,
megoldások kidoglozása

JÓ TUDNI
Utazás: helyi közlekedés
Szállás: Hotel, Hostel, Vendégház,
stb.
Nyelv: portugál

A KÉPZÉS

Pénznem:Euro

A megközelítőleg 5 napos képzés részei:

• A helyi viszonyok megismerése
• Részvétel az Idearia projekt képzési elemeiben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
•

való részvétel
Megvalósítható javaslatok kidolgozása.

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Horas de Sonho

Munkajog
Trokaki, Horas de Sonho (Portugália)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
Horas de Sonho tanácsadó és intervenciós társaság, amely családi és
közösségi területen is aktív. Küldetése a gyermekek és a valamilyen
területen fogyatékkal élők segítése.
Carnide-ban portugál, afrikai és roma származású emberek élnek
egymás mellett, akik a Trokaki üzlet/projekt segítségével találhatnak utat
a szociális befogadásra, a szegénység csökkentésére.
A különböző fázisok révén minden egyén kaphat segítséget a személyes
fejlődésében, annak érdekében, hogy a fejlődésben aktívan résztvevő
polgárrá váljék.
A projekt révén lehetőség nyílik az alapvető készségek fejlesztésére, a
munkaerő piacra való könnyebb belépésre és az ügyfelek
hatékonyabb elérésére is.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A helyi kultúra megismerése,
felfedezése;

• Ki hívások

és lehetőségek
elemzése a helyi viszonyokban
• A proj ekthez kapcsolódó
intervenciós módszertan
elsajátítása
• A 3R (reducing consumerism,
recycling,
reutilizing)
fontosságának megismerése

JÓ TUDNI
Utazás: helyi közlekedés (busz,
taxi...)
Szállás: Hotel, hostel, vendégház
Nyelv:portugál
Pénznem:Euro

A KÉPZÉS
A körülbelül 5 napos képzés elemei:

• A helyi viszonyok megismerése
• Részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
•

való részvétel
Megvalósítható javaslatok kidolgozása.
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Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
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© Oikos

Munkajog
Munkajog
Practice@Business, Oikos (Portugália)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A portugál NGO Oikos – Cooperação e Desenvolvimento
(Cooperation and Development) a szegénység, a gazdasági
aszimmetriák és a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetésén
tevékenykedik.
A ‘Practice@Business’ projekt olyan kapacitásfejlesztő módszertant
alkalmaz, amely a világ számos országában sikeresnek bizonyult. Az
alkalmazott szimulációs program segítségével könnyen lehet a
fiatalokkal együtt dolgozni innovatív módon.
A projekt intervencióinak köszönhetően a fiatalok foglalkoztatásában
és a társadalmi-szakmai integrációban jelentős eredményeket sikerült
már elérni főként Portugália északi részén.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A helyi kultúra megismerése,
felfedezése;

• Kihívások

és lehetőségek
elemzése a helyi viszonyokban
• A projekthez kapcsolódó
i ntervenci ós módszertan
elsajátítása

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek
szervezik
Szállás: a projektpartnerek
szervezik Braga-ban

A KÉPZÉS
A körülbelül 2 hetes képzés elemei:

Nyelv: portugál
Pénznem:Euro

• A helyi viszonyok megismerése
• Részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel

• Megvalósítható javaslatok kidolgozása.
• A résztvevők mini projektet dolgoznak kis

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© TUKE

Munkajog

A KÉPZÉS CÉLJAI:

A Start–up Entrepreneur Project , Technical University of
Košice, Faculty of Economics (Szlovákia)

A kutatásban és projekttevékenységben való részvétel;
Megvalósítható javaslatok kidolgozása, készségfejlesztés

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A Start-up vállalkozói projekt alapvető vállalkozási ismereteket és
tudásanyagot kínál a résztvevőknek. Az elemi kompetenciák
kapcsolódnak az Európai Unió és Európa Tanács élethosszig tartó
tanulást érintő stratégiáihoz.
A célcsoportot az alap és a mesterképzésben résztvevő egykori és
jelenlegi közgazdász-hallgatók jelentik.

JÓ TUDNI

.
Utazás: a projektpartnerek szervezik
(autó és/vagy minibusz)

A KÉPZÉS
A három hetes képzés i folyamat részei:

• Egy hét etikai és pszichológiai felkészítés
• Egy hét a látogatás ideje alatt

Szállás:a projektpartnerek szervezikin
kérés alapján szálloda vagy hotel

zajló

kutatásban

projekttevékenységben való részvétel

• Megvalósítható javaslatok , üzleti tervek kidolgozása
• Üzleti terv készítése és bemutatása.

és

Nyelv: angol, német
Pénznem:Euro

INFORMÁCIÓK
Technical University of Košice
Faculty of Economics
Email: dekanat.ekf@tuke.sk
Gabriela.Kolvekova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 2286
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© Atelier Mar

Munkajog
Társadalmi-közösségi feljesztési projekt São Vicente-en,
Atelier Mar (Cape Verde)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
Az 1979 óta aktív Atelier Mar számos képzési programot valósított már
meg, kutatási és közösségfejlesztési tevékenységgel egyetemben, a
Zöld-Foki Szigeteken.
A magas munkanélküliségi ráta és egyéb szociális nehézségek
jellemezte szigeteken a társadalmi-közösségi fejlesztési projekt céljai
között szerepel az információterjesztés és a munkalehetőségek
fejlesztése éppúgy, mint az aktív társadalmi szerepvállalás elősegítése.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A
•
•

k u t a t á s b a n
é s
projekttevékenységben való
részvétel;
M egval ósí tha tó javasl atok
kidolgozása, készségfejlesztés
Az endogén források használata
és fejlesztése

JÓ TUDNI
Utazás: projektpartner szervezi
Szállás: vendégház, hotel, stb.
Nyelv: Cape-Verdean, portugál

A KÉPZÉS
A két hetes-egy hónapos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása.

Pénznem:Cape Verde Escudo
(CVE)

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário

Munkajog
CESA, NGO Rosto Solidário (Angola)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A CESA — Auxiliadora Socioprofessional Training Centre szakmai
képzési központ, amelyet a Sziléziai Szerzetesnővérek tartanak fenn
Angolában. A képzési központ a helyi lakosok oktatásában vállal aktív
szerepet, előnyben részesítve a nőket és a fiatalokat.
A képzési terület az angolai főváros, Luanda szegény peremkerülete,
ahol magas a munkanélküliségi ráta, a munkaerőpiacot kisebb
vállalkozások és alkalmi munkák jellemzik.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A helyi viszonyok megismerése;
• A viszonyokból adódó
•

nehézségek,
kihívások
feltérképezése, azonosítása.
A szakképzési lehetőségek,
f e l a d a t o k m e g h a t á r o zá s a ,
kidolgozása.

JÓ TUDNI
Utazás: projektpartner szervezi
Szállás: vendégház, hotel, stb.

A KÉPZÉS

Nyelv: portugál

A két hetes-egy hónapos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése

Pénznem:Kwanza

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário
A KÉPZÉS CÉLJAI:

Munkajog
Centro Cultural Santa Cruz, NGO Rosto Solidário (Angola)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK

• A helyi viszonyok megismerése;
• A viszonyokból adódó nehézségek,
•

A Santa Cruz Cultural Centre (SCCC) szakmai képzési központ, amelyet
a Passionista Szerzetesek tartanak fenn Angolában.

kihívások
feltérképezése,
azonosítása.
A s z a k k é p zé s i l e h e tő s é g e k ,
feladatok meghatározása,
kidolgozása.

A képzési központ a helyi lakosok oktatásában vállal aktív szerepet,
előnyben részesítve a fiatalokat.
A képzési területen magas a munkanélküliségi ráta, a munkaerőpiacot
kisebb vállalkozások és alkalmi munkák jellemzik, kevés a köz- vagy akár
magánszférában is a munkalehetőség. A központ segítségével ezeknek
a viszonyoknal a javítására adódik lehetőség.

JÓ TUDNI
Utazás: projektpartner szervezi
Szállás:helyi hotel
Nyelv:portugál

A KÉPZÉS

Pénznem:Kwanza

A két hetes-egy hónapos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés

*Santa Cruz Cultural Centre
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© Progetto Mondo Mlal

Munkajog
AVET Projekt, Progetto Mondo MLAL (Mozambique)

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A Mondo MLAL projekt célja a mozambiki népesség
életkörülményeinek javítása munkalehetőségekkel és a nők, fiatalok
munkaerőpiacra való belépésének segítésével. Ehhez jelentős
szakmai és oktatási feljesztésekre van szükség Maputo és Inhambane
tartományokban.

•

A helyi viszonyok megismerése;
A viszonyokból adódó
nehézségek, kihívások feltérképezése, azonosítása.
A szakképzési lehetőségek,
feladatok meghatározása,
kidolgozása.

JÓ TUDNI
A KÉPZÉS
A négy hetes képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi termékek értékesítését elősegítő program kidolgozása

Utazás: a projektpartnerek szervezik
(autó és/vagy minibusz)
Szállás:a projektpartnerek szervezika
helysíneken (szállások, hotel, stb.)
Nyelv: portugál és angol
Pénznem:Metical

INFORMÁCIÓK
PROGETTO MONDO MLAL
Email: mozambico.margara@mlal.org
Telefon: +258 827744399
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Munkajog
A SOW-IT Project, Terre des Hommes Italia Onlus,
(Myanmar)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A SOW-IT projekt célja Myanmaron, a szárazságtól sújtott területen élő
emberek
életminőségének
javítása,
innovatív
víztakarékos
földmegmunkálási rendszerek alkalmazásával.
A szárazságtól sújtott terület mindig szenvedett élelem- és vízhiánytól. a
TDH-IT több mint 10 éve aktíven dolgozik az élelmi gondok
enyhítéséért, az élelmiszer megtermelésének segítéséért, a táplálkozási
gondok csökkentéséért.

A KÉPZÉS
A tíz napos, egy egésznapos workshopot is tartalmazó, Myanmaron
zajló képzés részei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása

A KÉPZÉS CÉLJAI:

•
•
•

A helyi viszonyok megismerése;
A viszonyokból adódó
nehézségek, kihívások feltérképezése, azonosítása.
A szakképzési lehetőségek,
feladatok meghatározása,
kidolgozása.

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek
szervezik(autók és/vagy minibusz)
Szállás:a projektpartnerek
szervezik Yangonban és
Magwayon
Nyelv: Myanmar és angol
Pénznem:Myanmar Kyat és USD

INFORMÁCIÓK
Terre des Hommes Italia ONLUS
Email: l.guerneri@ tdhitaly.org
l.nichetti@tdhitaly.org
Telefon: +39 02 2897 0418
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Ellátási lánc menedzsment

Ellátási lánc menedzsment
Project PROVE, ADREPES (Portugália)

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK

•

Az ADREPES - Associação de Desenvolvimento Regional da Península
de Setúbal 2004-ben kezdett projektjében a helyi gazdaságok
fejlesztését, támogatását tűzte ki célul.

•

Fő célkitűzései között új marketingstratégiák alkalmazása, helyi,
minőségi termékek értékesítésének elősegítése megfelelő árakon,
valamint a termelők és a vásárlók közötti közvetlen kapcsolat
megteremtése szerepel. E
zekkel a módszerekkel kívánják a helyi teremelőket és gazdaságokat
úgy segíteni, hogy élénk és fenntarttható kereskedelem legyen
megvalósítható a területen.

A helyi viszonyok megismerése;
a
projekt
jellemzőinek elsajátítása
A viszonyokból adódó
nehézségek, kihívások feltérképezése, azonosítása.
A szakképzési lehetőségek,
feladatok meghatározása,
kidolgozása.

JÓ TUDNI
Utazás: helyi közlekedés taxi,
bérelt autó
Szállás: Hotel, AirBnB, Hostel,
Vendégház

A KÉPZÉS
A körülbelül öt napos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi termékek értékesítését elősegítő program kidolgozása

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

Nyelv:portugál, angol és spanyol
Pénznem:Euro

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
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Skype ID: rsongd
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© TUKE

Ellátási lánc menedzsment

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•

A ‘Data based decision making’ Projekt ‘, Technical
University of Košice, Faculty of Economics (Szlovákia)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A ’data based decision making’ Projekt a döntéshozatalban segíti a
vállalkozókat, döntéshozókat és hatóságokat.
A döntéshozatali folyamatok összetett problémáinak megoldására
számos software létezik. Mégis, a problémák elemzése és a döntés
meghozatala nehéz lehet. A projekt a kétségek feloldásában és a
döntéshozatali magabiztosság megteremtésében mutat utat.

A KÉPZÉS
A z egy hetes , probléma-megoldó és pszichológiai készségfejlesztő
képzés elemei:
• A döntéshozatalhoz tartozó elméleti ismeretek
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• Döntéshozatali folyamatok előkészítése, értékelése

•
•

Új megközelítésben nézni a
döntéshozatali folyamatokra,
magabiztosságot szerezni a
dötések meghozatalában
Input-output elemzés
Adatelemzési és input-output
elemzési folyamatok
jelentősége

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek
szervezik(autó és/vagy minibusz)
Szállás:a projektpartnerek
szervezik (magánszállás, hostel,
stb.)
Nyelv: angol, német
Pénznem:Euro

INFORMÁCIÓK
Technical University of Košice
Faculty of Economics
Email: dekanat.ekf@tuke.sk
Gabriela.Kolvekova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 2286
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Anyagbeszerzési
Ellátási lánc menedzsment
folyamatok

Anyagbeszerzési

Helyi ételek a helyi iskolákban, CERAI (Cape-Verde)

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A szakképzési

lehetőségek,
f el a da to k me gh a tá ro zá sa ,
k i d o l g o z á s a
a z
anyagbeszerzésben;
A helyi viszonyok megismerése; a
projekt jellemzőinek elsajátítása

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK

•

A spanyol NGO Center for Rural Studies and International Agriculture
(CERAI) a mezőgazdasági fejlesztésekre fókuszáló szervezet.

• A

A Zöld-Foki Szigeteken meglévő élelmezési problémák megoldására
törekvő projekt fő célkitűzése a Cape Verdean Foundation for School
Social Action (FICASE) és a Local Agro-Livestock Producers Network
(REPAL) támogatása.
A kezdeményezés három fő területen valósít meg képzési feladatokat:
1) a szigeten élő gazdák szervezési képességeinek fejlesztése,
2) fenntartható mezőgazdasági termelés, mezőgazdasági termékek
marketingje, 3) mezőgazdasági vállalkozások támogatása.

vi szonyokból adódó
nehézségek, kihívások feltérképezése, azonosítása, az
élelmiszerellátás biztosítása.

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartner szervezi,
bérelt autó
Szállás:Hotel, vendégház, stb.
Nyelv: Cape-Verdean Creole,
portugál, spanyol (munka)
Pénznem: Cape Verdean Escudo

A KÉPZÉS
A körülöbelül öt napos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel;
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi termékek értékesítését elősegítő program kidolgozása, az
ételszállítás megszervezése.
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© ADIC Nafaia

Anyagbeszerzési
Ellátási lánc menedzsment
folyamatok

Ellátási lánc menedzsment
Családi gazdaságok támogatása Kelet-Bissau-Guineaban, ADIC Nafaia (Bissau-Guinea)

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A szakképzési lehetőségek,

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK

•

A guineai ADIC-Nafaia az éhség és a szegénység leküzdéséért
dolgozik, a fenntartható fejlődés és az élelemellátás körülményeinek
megteremtésével.

•

A mezőgazdasági projekt a családi gazdálkodást támogatja az ország
keleti részén, a gazdasági bevételek növelését, és a közösségek
élelemforrásait erősítve. A projekt központi problémái:
(i) élelemhiány krízisidőszakban,
(ii) élelemhiány nem megfelelő gazdálkodás miatt,
(iii) nem megfelelő műszaki adottságok okozta nehézségek
(iv) szakképzési problémák.

feladatok meghatározása,
k i d o l g o z á s a
a z
anyagbeszerzésben;
A helyi viszonyok megismerése;
a projekt jellemzőinek
elsajátítása
A viszonyokból adódó
nehézségek,
kihívások
feltérképezése, azonosítása, az
élelmiszerellátás biztosítása.

JÓ TUDNI
Utazás: projektpartner szervezi
Szállás: projektpartner szervezi
Nyelv:Guinean Creole, portugál.
Pénznem: Franc Cfa

A KÉPZÉS
A körülöbelül tizenöt napos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi termékek értékesítését elősegítő program kidolgozása, az
ételszállítás megszervezése.
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© Guiarroz

Ellátási lánc menedzsment

Ellátási lánc menedzsment
A rizstermesztéshez kapcsolódó folyamatok szervezeti
hátterének erősítése, Guiarroz
(Bissau-Guinea)

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A szakképzési lehetőségek,

•

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A guineai Guiarroz az éhség és a szegénység leküzdéséért dolgozik, a
fenntartható fejlődés és az élelemellátás
körülményeinek
megteremtésével, a rizstermesztés feltételeit javítva Bafatá régióban.
A mezőgazdasági projekt a családi gazdálkodást támogatja az ország
keleti részén, a gazdasági bevételek növelését, és a közösségek
élelemforrásait erősítve. A projekt központi problémái:
(i) információ, figyelemfelkeltés,
(ii) helyi érdekképviseleti szervezetek létrehozása,

•

feladatok meghatározása,
k i d o l g o z á s a
a z
anyagbeszerzésben;
A helyi viszonyok megismerése;
a projekt jellemzőinek
elsajátítása
A viszonyokból adódó
nehézségek,
kihívások
feltérképezése, azonosítása, az
élelmiszerellátás biztosítása.

JÓ TUDNI
Utazás: projektpartner szervezi

(iii) vezetői készségek fejlesztése

Szállás: projektpartner szervezi

(iv) közösségi szervezetek, társaságok erősítése.

Nyelv: Guinean Creole, portugál
Pénznem: Franc Cfa

A KÉPZÉS
A körülöbelül tizenöt napos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése

• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben való
részvétel

• Megvalósítható szervezeti és vezetői készségeket fejlesztő javaslatok.
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© COAJOQ

Anyagbeszerzési
Ellátási lánc menedzsment
folyamatok

Ellátási lánc menedzsment
Nô Fia Na Crias, COAJOQ (Bissau-Guinea)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A fiatal szakembereket magába foglaló COAJOQ azzal a céllal jött
létre, hogy segítse a fiatal munkanélküliek egyéni vállalkozásait.
Kisvállalkozások
tevékenységeit
támogatják,
eszköz –
és
tudásfejlesztéssel egyaránt, a közösségben megvalósuló erőforrásokat
erősítve.
Ezzel egyidejűleg a rövid életciklusú állatok tenyésztését is
finanszírozzák. Fontos szempont a kulturális élet és a társadalmi
egyensúly megtartása, a földek védelme.
A projekt célkitűzése a baromfi- és kecsketenyésztés rendszerének
fejlesztése, annak érdekében, hogy a fehérjeforrások nagyobb
mértékben elérhetőek legyenek, és javítani lehessen a gazdák
életkörülményeit.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A szakképzési

•
•

lehetőségek,
f el ad a tok m eg h a tá r o zá sa ,
k i d o l g o z á s a
a z
anyagbeszerzésben;
A helyi viszonyok megismerése; a
projekt jellemzőinek elsajátítása
A viszonyokból
adódó
nehézségek,
kihívások
feltérképezése, azonosítása, az
élelmiszerellátás biztosítása.

JÓ TUDNI
Utazás: projektpartner szervezi
Szállás: projektpartner szervezi
Nyelv: Guinean Creole, portugál
Pénznem: Franc Cfa

A KÉPZÉS
A körülöbelül tizenöt napos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése

• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben való
részvétel

• Megvalósítható szervezeti és vezetői készségeket fejlesztő javaslatok ,
képzések szervezése.
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© Oikos

Ellátási lánc menedzsment

Anyagbeszerzési

A babántermesztés fenntarthatósága, Oikos (Peru)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A portugál Oikos célja a szegénység megszüntetése és a gazdasági
egyenlőtlenségek felszámolása, a társadalmi rétegek bevonásával,
fenntartható megoldások alkalmazásával.
Az Oikos Peruban a banántermesztés organikus módját támogatja és
segíti, annak érdekében, hogy az ezzel foglalkozó családok nagyobb
jövedelemre és stabilitásra tehessenek szert. Az életminőség javítása,
a szegénység csökkentése a távlati céljai a Piura régióban
megvalósuló projektnek.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A képzési lehetőségek, feladatok
•
•

meghatározása, kidolgozása az
fenntartható termelésben;
A helyi viszonyok megismerése; a
projekt jellemzőinek elsajátítása
A
viszonyokból
adódó
nehézségek,
kihívások
fel térképezése, azonosí tása,
közösségfejlesztési feladatok
végrehajtása.

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek
szervezik

A KÉPZÉS
A körülöbelül két-három hetes képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése

• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben való

Szállás: a projektpartnerek
szervezik Piuraban
Nyelv: spanyol
Pénznem: Nuevo Sol

részvétel

• Megvalósítható szervezeti és vezetői készségeket fejlesztő javaslatok ,
képzések szervezése.

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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Ellátási lánc menedzsment
A Cafè Corecto projekt, Progetto Mondo MLAL
(Peru és Bolivia)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
The Cafè Corecto projektet Bolíviában és Peruban valósítja meg a
MLAL az Európai Unió társfinanszírozásával.
A projekt célkitűzései között a fair-trade és a kávétermesztésben
dolgozók körülményeinek javítása szerepel., azért, hogy a
termesztésben dolgozók mind nagyobb mértékben férhessenek hozzá
a közszolgálati és szociális szolgáltatásokhoz. A projektben résztvevők
hozzájárulhatnak a kávétermesztésben dolgozók körülményeinek
javításához és a fair-tradeből származó kávé nemzetközi piacon való
elterjedéséhez.

A KÉPZÉS
A két hetes, Boliviában vagy Perùban, a Mondo Mlal projekt
keretein belül megvalósuló képzés:
• A helyi viszonyok megismerése; (két napos képzés)
• Aktív részvétel a projektben
• A l át ogat ás i dej e alat t zaj ló kutatásban és
projekttevékenységben való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•
•

A helyi viszonyok megismerése;
A nehézségek, kihívások
feltérképezése,
azonosítása.
A kávétermesztési lehetőségek, feladatok meghatározása, kidolgozása.

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek szervezik
(autó és/vagy minibusz)
Szállás: a projektpartnerek szervezik
Cajamarca, Junin, Puno, La Paz
régiókban
Nyelv: spanyol
Pénznem: Sol és Bolivanos

INFORMÁCIÓK
PROGETTO MONDO MLAL
Email: ivana.borsotto@mlal.org
Telefon: +39 045 8102105
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© Terres des Hommes

Munkavédelem & biztonság
Jukta Hoe Mukta’s projekt, Terres des Hommes Italia
(Bangladesh)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A JHM projekt célja olyan munkabiztonsági körülmények
megteremtése, amelyek a Délnyugat-Bangladeshből Dhakába
költöző fiatal nők ruházati szektorban való munkavégzését segítik,
készségfejlesztő, munakerőpiaci és szolgáltatási lehetőségekkel.
Környezetvédelmi törekvések is megvalósulnak a célterületi
szektorban, a Bangladeshben jelenleg érvényes munkajogi
rendelkezéseknek megfelelő érdekképviseleti szakmai fórumokkal,
tárgyalásokkal.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•
•

A helyi viszonyok megismerése;
A területen meglévő nehézségek,
kihívások
feltérképezése, azonosítása.
I n n o v a tí v é s f e n n t a r t h a t ó
megoldási lehetőségek, feladatok
meghatározása, kidolgozása a
munkajogi kereteken belül.

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek
szervezik(repülőgép/ autó)

A KÉPZÉS
A tíz napos Bangladeshben megvalósuló képzési program részei:
• A helyi viszonyok megismerése; (két napos képzés)
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése, találkozó a
projektvezető team-mel
• Záró értékelés
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása, SWOTelemzés

Szállás: projektpartnerek szervezil
Khulna és Dhaka városában
Nyelv: angol
Pénznem: Bangladeshi taka (BDT)

INFORMÁCIÓK
Terre des Hommes Italia ONLUS
Email: l.guarneri@tdhitaly.org
v.lucchese@tdhitaly.org
Telefon: + 39 02 28970418
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© Rosto Solidário
© CASPAE

Egyenlő bánásmód
Trampolim, CASPAE 10 (Portugália)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A Center for Social Support of Parents and Friends of the School
(CASPAE) célja a társadalmi, személyes fejlődés támogatása, az
egyéni társadalmi inklúziójának elősegítése. A Trampolin project célja
a társadalmi beilleszkedés és az egyenlő esélyek megvalósítása
Coimbrában.
A projekttevékenység célja azon társadalmi problémák megoldása,
amely a fiatalok deviáns viselkedéséből származik. Ennek eléréséért a
CASPAE 19 rendszeres és eseti képzést szervez, a 6 s 30 év közötti
gyermekek és fiatalok részére.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•
•

A helyi viszonyok megismerése;
A területen meglévő
nehézségek, kihívások feltérképezése, azonosítása.
Innovatív és fenntartható
m eg ol dá si l ehe tő sé gek ,
feladatok meghatározása,
kidolgozása a nem-formális
képzési kereteken belül.

JÓ TUDNI
Utazás: tömegközlekedés, autó
Szállás: hotels, vendégház, hostels, AirBnB, stb.

A KÉPZÉS
Az öt napos képzési program részei:

• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben

Nyelv: portugál
Pénznem: Euro

való részvétel

• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése, találkozó a
•
•

projektvezető team-mel
Záró értékelés
A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása.

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário
© IPAV

Egyenlő bánásmód
Ubuntu Academy, IPAV (Portugália)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
Az IPAV-Instituto Padre António Vieira szervezet célja az emberi
méltóság, társadalmi szolidaritás, fenntarthatóság, diverzitás
értékeinek képviselete. Az Ubuntu Academy olyan nem-formális
képzési projekt, amely a társadalmi nehézségekkel bíró fiatalok
vezetői készségeit hivatott fejleszteni, hogy aztán ők maguk
válhassanak társadalmi, közösségi projektek megvalósítóivá. Az
Ubuntu módszer
alapjaiban tanulási folyamatra és társadalmi
értékváltásra épül. Építőkövei:
(i) példaképek (pl. Nelson Mandela, Martin Luther King, stb.)
(ii) eszközök (pl. projektmenedzsment)
iii) egyéni tapasztalatszerzés;
(iv) kihívások (pl társadalmi innovációs projektek megvalósítása).

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•
•

A helyi viszonyok megismerése;
A
területen
meglévő
nehézségek, kihívások feltérképezése, azonosítása.
I nnovatív és fenntartható
megoldási lehetőségek, feladatok meghatározása, kidolgozása
a nem-formális képzési kereteken belül.

JÓ TUDNI
Utazás: tömegközlekedés, taxi
Szállás: hotel, vendégház, Airbnb,
hostel, stb.
Nyelv: portugál

A KÉPZÉS
A hét napos képzési program részei:
• A helyi viszonyok megismerése
• Aktív részvétel a projektben
• A l át ogat ás i dej e alat t zaj ló kutatásban és
projekttevékenységben való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése, találkozó a
projektvezető team-mel
• Záró értékelés
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása
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Pénznem: Euro

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© OIKOS Onlus

Egyenlő bánásmód
A Dupla Paz Projekt, Oikos Onlus (Kolumbia)

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A kolumbiai DUPLA PAZ projekt a civil részvétel fokozását igyekszik
elérni a Nariño közösségben, segítve ugyanakkor az erőszakos
támadások áldozatait.
Oikos , az ISAIS helyi partnerével együttműködve 2005 óta dolgozik
ezen a területen. A közös tevékenység célja a demokratikus folyamatokban való civil részvétel növelése képzések és ismeretterjesztés
révén Santa Cruz, Samaniego, Ricaurte, Roberto Payan és Pasto
területén.

A KÉPZÉS
A három hetes, Kolumbiában, a projekt keretein belül megvalósuló
képzés:
• A helyi viszonyok megismerése—jogi és diszkriminációs problémák;
(két 10-10 napos képzés)
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása

•

A
helyi
viszonyok
megismerése;
A meglévő nehézségek,
kihívások
feltérképezése,
azonosítása.
Innovatív és fenntartható
megoldási lehetőségek,
kidolgozása az egyenlő
bánásmód kereteken belül.

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek
szervezik(autó és/vagy minibusz)
Szállás:a projektpartnerek
szervezik Pastoban
Nyelv: spanyol
Pénznem: Colombian Peso

INFORMÁCIÓK
OIKOS Onlus
Email: susanna.svaluto@oikosonlus.net
chiara.torassa@oikosonlus.net
Telefon: +39 (0)432 520803
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© Espaço Jovem

Egyenlő bánásmód
Escolinhas de Verão, Espaço Jovem (Cape Verde)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
Espaço Jovem (EJ) a Zöld-Foki Szigeteken tevékenykedő civil
szerveződés. Clja a fiatlakori bűnmegelőzés, amelyet a helyi
viszonyok között nagyon jelentős mértékű munkanélküliség és szegénység váltanak ki.
Az Escolinhas de Verão (nyári iskola) az EJ minden évben
megvalósuló kezdeményezése, amelyben a területen élő
gyermekek, fiatalok biztonságos, szórakoztató környezetben
tanulhatnak, tölthetik el a szabadidejüket.

A KÉPZÉS CÉLJAI:

•
•
•

A helyi viszonyok megismerése;
A meglévő nehézségek,
kihívások feltérképezése,
azonosítása.
Innovatív megoldási lehetőségek, kidolgozása az
egyenlő bánásmód
kereteken belül

JÓ TUDNI
Utazás: tömegközlekedés, busz,
auto, bérelt autó.

A KÉPZÉS
Az Espaço Jovem tréningek időtartama 3-30 nap is lehet. A
megvalósuló képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése—jogi és diszkriminációs problémák
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása

Szállás: hotel, Airbnb; magánházak, stb.
Nyelv: portugál és Cape Verdean
Creole
Pénznem: Cape Verdean Escudo

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Cabaz di Terra
© Rosto Solidário

Egyenlő bánásmód
“Women+”Projekt, Cabaz di Terra (Bissau-Guinea)

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
•
A Cabaz di Terra (CdT) azzal a céllal jött létre, hogy segítse a helyiek
egyéni vállalkozásait. Kisvállalkozások tevékenységeit támogatják,
eszköz– és tudásfejlesztéssel egyaránt, a közösségben megvalósuló
erőforrásokat erősítve.
A Women+ projekt célkitűzése a hátrányos helyzetű nők gazdasági és
társadlami helyzetének megerősítése.
A szövőiparban tevékeny nők munkája kiszorul a profitorientált ipari
szektorból, ezért a technikai, gazdasági és szervezeti képességeik
fejlesztésével jelentősen növelhető az a gazdasági potenciál, amit ők
képviselnek.

A helyi viszonyok megismerése;
A meglévő nehézségek,
kihívások feltérképezése,
azonosítása.
Innovatív megoldási lehetőségek, kidolgozása
az egyenlő bánásmód
kereteken belül

JÓ TUDNI
Utazás: projektpartner szervezi
Szállás: helyi megoldások
Nyelv: Guinean Creole, portugál

A KÉPZÉS

Pénznem: Franc Cfa

A körülbelül hét napos képzés elemei:

• A helyi viszonyok megismerése—jogi és diszkriminációs problémák
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel

• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása
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INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário
© AGRICE

Egyenlő bánásmód
Bengala Branca Iskola, AGRICE (Bissau-Guinea)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
Az AGRICE
Egyesület 1996 óta törekszik a látássérültek
integrációjának megvalósítására. A Bengala Branca Iskola olyan
teljes körű képzési program, amelyben a 314 tanuló közül 75 nem
látó.
Ez az első iskola az országban, amely lehetővé tette a nem látók
képzését és oktatását.
Az iskola rehabilitációs és bentlakásos lehetőségeket is kínál a
látássérült gyermekeknek.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•
•

A helyi viszonyok megismerése;
A meglévő nehézségek,
kihívások
feltérképezése,
azonosítása.
Innovatív
megoldási lehetőségek, kidolgozása az
egyenlő bánásmód
kereteken belül

JÓ TUDNI
Utazás: projektpartner szervezi
Szállás: hotel, vendégház

A KÉPZÉS
A körülbelül öt napos képzés elemei:

• A helyi viszonyok megismerése—jogi és diszkriminációs prob-

Nyelv: Guinean Creole, portugál
Pénznem:Franc Cfa

lémák

• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben való részvétel

• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• Záró értékelés
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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JUNTOS CONTRA A
CORRUPÇÃO
Working together against
Corruption

© TIAC

Korrupció-mentesség
TIAC— Transparência e Integridade, Associação Cívica
(Portugália)*
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
TIAC a Transparency International portugál képviselője.
A korrupció kiküszöbölésének minél nagyobb mértékű eléréséért a
TIAC azért dolgozik, hogy a nemzetközi jó gyakorlatok és a
problémához kapcsolódó dilemmák, morális és etikai kérdések minél
nagyobb mértékben elterjedtek legyenek.
A TIAC a civil társadalom és a döntéshozók egyidejű megszólításával
igyekszik elérni, hogy a portugál demokrácia megerősödhessen, a jó
gyakorlatok, információhoz való megfelelő szintű hozzáférés és civil
társadalmi részvétel biztosításával.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
• A

helyi
viszonyok
megismerése;
• A meglévő nehézségek,
kihívások
feltérképezése,
azonosítása.
• A kutatás és a korrupciótól
me n te s
d ö n té s h o z a ta l
jelentősége Portugáliában,
valamint
az
ehhez
kapcsolódó problémák
megismerése

JÓ TUDNI
Utazás: tömegközlekedés
Szállás:hotel, B&B, stb.
Nyelv: portugál és angol
Pénznem:Euro

A KÉPZÉS
A körülbelül öt napos képzés elemei:
• A helyi viszonyok megismerése—jogi és diszkriminációs problémák
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel
• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása
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INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Telefon: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Libera-Mente Onlus

Korrupció-mentesség
A Fiori di Campo Project, Libera-Mente Onlus (Italy)

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A Fiori di Campo projekt célja a mafia– és korrupcióellenes
gyakorlatok széleskörű megismertetése.
A projekt helyszíne a
mafiától elkobzott földterület, a tengertől 300 m-re, amelyet
EcoFaluvá alakított át a világ minden részéről érkező sok ezer
önkéntes.

A KÉPZÉS
Az egy hetes képzési program helyszíne a szicíliai Cinisi. A project
keretén belül megvalósuló képzés részei:
• A Libera-Mente Social Co-operative bemutatása
• “Io rifiuto”: workshop a környezetvédelmi elméleti háttér
bemutatására
• “Miseria Ladra”: munkacsoport megbeszélés az Emmaus
Movement szervezésében
• “Fiori di Campo”: munkacsoportok, üzelti tervek
• Emléktúra a “Centopassi” (Cinisi) és a “Quadrilatero della
memoria”’(Palermo) útvonalakon
• Személyes élménybeszámolók;
• Filmvetítések
• Csapatépítő tevékenységek

•

A helyi viszonyok megismerése;
A meglévő nehézségek,
kihívások
feltérképezése, azonosítása, a mafia okozta károk
felmérése
A kutatás és a korrupciótól
m e n te s d ö n té sh o za tal je lentősége, valamint az ehhez
kapcsolódó problémák megismerése

JÓ TUDNI
Utazás: a projektpartnerek
szervezik(autó és/vagy minibusz)
Szállás: projektpartner szervezi
Cinisi-ben
Nyelv:olasz
Pénznem:Euro

INFORMÁCIÓK
LIBERA-MENTE Onlus
Email: ecovillaggio.fioridicampo@gmail.com
Telefon: +39 339 248 54 55
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© WeWorld Onlus

Korrupció-mentesség
Gyermekek és nők jogai társadalmi kontextusokban

A KÉPZÉS CÉLJAI:

•
•

WeWorld Onlus (Italy)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A Frequenza200 és a Spazi Donna projektek célja a gyermekek és nők
nagyobb mértékű társadalmi elérése Nápoly két különösen problémás
részén: Borgo San Lorenzo és Scampia.területén.

A KÉPZÉS
Az egy hetes képzés helyszíne Nápoly (Campania), a WeWorld
központjában. A képzés elemei:
• A WeWorld Onlus megismerése
• “Fare inclusione a scuola”: workshop az iskolai képzés
színvonalának fejlesztésére irányuló tevékenységekről
• “Giropizza”: főzőiskola a szociális kapcsolatok megerősítéséért
• Nápoly Scampia részének felkeresése
• Nápolyi kirándulás
• Humanitárius szakemberek beszámolói
• A projekttevékenységhez kapcsolódó filmek megtekintése
• A területen dolgozó rendőrök beszámolói
• “Quante ne sai?”: kreatív workshopok (ruha– és ékszerkészítés,
stb.).

•

A helyi viszonyok megismerése;
A m e g l é v ő n eh é zsé g ek,
kihívások feltérképezése, azonosítása, a mafia okozta károk
felmérése
A kutatás és a korrupciótól
mentes döntéshozatal jelentősége, valamint az ehhez
kapcsolódó problémák megismerése

JÓ TUDNI
Utazás: önállóan és a projektpartnerek szervezésében (auto és/
vagy minibusz)
Szállás:a projektpartnerek
szervezik Nápolyban
Nyelv: olasz
Pénznem:Euro

INFORMÁCIÓK
WeWorld Onlus
Email: volontari@weworld.it
Telefon: +39 0236215218
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© Rosto Solidário

Környezetvédelem

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•

Banco de Recursos*, NGO Rosto Solidário (Portugália)
•
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK

•

A Rosto Solidário Santa Maria da Fei- ra,-ban tevékenykedő nonprofit
sezrvezet. Célkitűzései között megtalálható a társadalmi
beilleszkedés és a közösségi támogatás éppúgy, mit a fenntartható
fejlődés és újrahasznosítás. A technikai csoport munkáját számos
önkéntes is segíti, akik jelentős részt vállalnak a serzvezet
munkájában.
Ugyanakkor jelentős a harmadik szektor más intézményeivel való
együttműködés aránya is.

A
f e n n t a r t h a t ó
környezetvédelmi know-how
elsajátítása
A 3R:
reduce, reuse és
recycle
A
környezetvédelmi
kérdésekhez kapcsolódó
üzleti
lehetőségek
feltérképezése

JÓ TUDNI
Utazás: tömegközlekedés, bérelt
autó, taxi
Szállás: vendégház, hotel, B&B,
AirBnB.

A KÉPZÉS:
A körülbelül három-hét napos képzés elemei:
•
A helyi viszonyok megismerése—jogi és diszkriminációs
problémák
•
Aktív részvétel a projektben
•
A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és
projekttevékenységben való részvétel
•
Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
•
A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása

Nyelv: portugál
Pénznem:Euro

INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário

*Resources Centre
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© FEC

Környezetvédelem
aTerra, Fundação fé e Cooperação (Portugália)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A FEC – Fundação Fé e Cooperação* tevékenységének célja az
emberek, közösségek, egyházak közötti együttműködés és szolidaritás
támogatása, erősítése.
Az aTerra projekt a társadalmi egyenlőtlenségek , a szegénység és a
társadalmi elszigetelődés minimalizásáért dolgozik.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•
•

A helyi viszonyok megismerése;
A m eg l évő n ehézs ég ek ,
kihívások
feltérképezése,
azonosítása
A kutatás és a korrupciótól
mentes
döntéshozatal
jelentősége, valamint az ehhez
kapcsolódó problémák
megismerése

A tevékenységi terület problémái:
1)

a fenntarthatóság hiánya miatt kialakuló nehézségek

2)

A fiatalok köréből hiányzó identitástudat és tenniakarás az
életkörülmények javításáért

A projekt célkitűzési között az alábbiak szerpelnek: (i) organikus
gazdálkodás (ii) havi rendszerességű megbeszélések; iii) vásárlói igények
megismerése (családok, intézmények, viszonteladók, stb.) iv) a helyi
önkormányzatokkal való együtt működés.

JÓ TUDNI
Utazás: tömegközlekedés, bérelt
autó, taxi
Szállás:vendégház; hotel, B&B,
AirBnB.

A KÉPZÉS:

Nyelv: portugál

A körülbelül három napos képzés elemei:

Pénznem:Euro

• A helyi viszonyok megismerése—jogi és diszkriminációs problémák
• Aktív részvétel a projektben
• A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és projekttevékenységben
való részvétel

• Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
• A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása
The Faith and Cooperation Foundation
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INFORMÁCIÓK
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
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© ASPEA

Környezetvédelem
QEM— Quinta Ecológica da Moita, ASPEA (Portugália)

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•
•

SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK

Környezetvédelmi
tudatosság növelése
A formális és nem-formális
képzés jelentősége
A környezetvédelem és az
ü z l e t i
é l e t
összekapcsolódása

Az ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental) célja a
környezetvédelmi tudatosság és információterjesztés támogatása
normális és nem-formális módokon.
Tevékenységei: (i) szakmai szemináriumok és kurzusok (ii)
önkormányzati együttműködés (iii) kutatási feladatok végrehajtása
(iv) "Quinta Ecológica da Moita" (QEM) megvalósítása.
Számos környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatást és képzést
kínálnak (i) pedagógiai worlshop-ok, (ii) zöld területek kihasználása
(iii) családi és közösségi kertek kialakítása (iv) nyári táborok (v) séták
a természetben, valamint (vi) turisztikai programok.

JÓ TUDNI
Utazás: tömegközlekedés, bérelt
autó, taxi
Szállás: vendégház hotel, B&B,
AirBnB, camping (QEM)
Nyelv: portugál

A KÉPZÉS:
A körülbelül tíz napo képzés részei:
• Az éves tevékenységei tervben meghatározott feladatokban
való részvétel: i) pedagógiai workshop-ok lebonyolítása; ii)
természetes
területek gondozása; iii) természet–
és
környezetvédelemmel kapcsolatos projektek megvalósítása
• Marketing és kommunikációs tréningben való részvétel
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© TUKE

Környezetvédelem
A Land Use Projekt , Technical University of Košice,
Faculty of Economics (Szlovákia)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•
•
•

A közösségi tevékenységben való részvétel
Új készségek, kéoességek
megszerzése
Közös döntéshozatal

A projekt célja megmutatni a földek kihasználásának módjait, amelyet sokszor magától értetődőnek tartanak. Ezen a módon kívánjuk a
közösségek figyelmét felhívni
az életminőség javításának lehetőségére a földterületek kihasználásnak optimalizásálásával.

JÓ TUDNI
A KÉPZÉS:
A hétvégi elfoglaltságot jelentő kurzus helyszínét a résztvevők
preferenciája alapján választjuk ki, az általáunk már előzetesen
összeállított listából.
A képzés részei:
• Egy adott területre vonatkozó igények felmérése, elemzés (pl.
a Magas-Tátrában található Smokovec épületeinek állapota)
• Az adott területen elérhető eszközök, készségek alkalmazása
• Gyors, az igények megfelelő beavatkozás, majd az elért eredmények értékelése

Utazás: a projektpartnerek szervezik
(autó és/vagy minibusz)
Szállás:a projektpartnerek szervezik
(kollégiumokban vagy hotelekben)
Nyelv: angol, német
Pénznem:Euro

INFORMÁCIÓK
Technical University of Košice
Faculty of Economics
Email: dekanat.ekf@tuke.sk
Gabriela.Kolvekova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 2286
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© BRPI

Környezetvédelem
Biosphere Communities-Responsible Communities, Projekt
Biosphere Reserve of Príncipe Island (São Tomé and Príncipe)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A Biosphere Communities - Responsible Communities projekt a
szigeten
élő
közösségek
környezetvédelemre
vonatkozó
tudatosságát hivatott erősíteni, különösen a megfelelően végzett
hulladékkezelési módokat.
A kezdeményezést három közösségben vezettük be próbaként: Roça
Sundy, Roça Porto Real és Praia das Burras. Olyan közösségek
formálása a cél, ahol a hulladékkezelés megfelelően megoldott.
Ezzel nem csupán a sziget tisztántartása a cél, hanem
munkalehetőségek
teremtése és vállalkozósi tevékenység
támogatása is.

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•

•
•

Környezetvédelmi
tudatosság fokozása, különös
t e k i n t e t t e l
a
hulladékgazdálkodásra
A 3R — reduce, reuse and
recycle alkalmazása
Hulladékújrahasznosítás
jelentősége

JÓ TUDNI
Utazás: Porjektpartner szervezi
Szállás: hotel, B&B, vendégház
Languages: portugál, Lung'ié,
Forro, Crioulo
Pénznem: Dobra (STD)

A KÉPZÉS
A körülbelül tíz napos képzés elemei:
•
A helyi viszonyok megismerése—környezetvédelmi problémák
•
Aktív részvétel a projektben
•
A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és
projekttevékenységben való részvétel
•
Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
•
A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása
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© Time for Africa

Környezetvédelem

A KÉPZÉS CÉLJAI:
•

“A Roof for Everyone” Projekt, Time for Africa (Mozambique)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A “A Roof for Everyone” projekt célja a fenntartható és költséghatékony építkezési technikák alkalmazása. Ezen a módon a projekt a
helyben elérhető , hagyományos építőanyagok használatát kívánja
támogatni.

•

A
f e n n t a r t h a t ó
környezetvédelmi know-how
elsajátítása, a projekt keretein
belül
A
környezetvédelmi
kérdésekhez kapcsolódó üzleti
lehetőségek feltérképezése

A projektben egyúttal a környezetbarát építkezési technikák alkalmazásáz is népszerűsíti a mozambiki helyi közösségekben.

JÓ TUDNI
A KÉPZÉS
A körülbelül három hetes, Mozambikban történő képzés elemei:
•
A helyi viszonyok megismerése—4 órás workshop a megfelelő
háttérismeretek megszerzéséhez
•
Aktív részvétel a projektben
•
A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és
projekttevékenységben való részvétel
•
Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
•
A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása

Utazás: a projektpartnerek szervezik
(autó és/vagy minibusz).
Szállás:a projektpartnerek szervezik Bela
Vista városában(
Nyelv: portugál
Pénznem: Metical.

INFORMÁCIÓK
Time For Africa
Email: timeforafrica@gmail.com,
progetti@timeforafrica.it
Telefon: +39 (0)3489130020
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© EcoGerminar

A KÉPZÉS CÉLJAI:

Felelős marketing
•

‘Há festa no Campo’ Projekt, EcoGerminar (Portugália)
SZAKMAI ÉS HELYI JELLEGZETESSÉGEK
A portugál EcoGerminar a Castelo Branco közösségeinek fejlődését
tartja elsődleges céljának. A projekt célja a a terület társadalmi és
kulturális élénkítése, Freixial és Juncal do Campo, Chão da Vã,
valamint Barbaído, települések kulturális örökségének felélesztésével
. A projekt során közösségi találkozók, képzések, disputák, vásárok és
kiállítások, kapcsolatteremtő alkalmak realizálódnak, amelyekben
lehetőség adódik a helyi értékek újra történő felfedezésére,
megélésére.

•

A kulturális és oktatási
é r té ke k
fe l f e de z é s ére
alkalmas oktatási eszközök
és módok megismerése
A közösségi know-how
értéke a területi értékek
erősítésében

JÓ TUDNI
Utazás: projektpartner szervezi
Szállás: helyi megoldások
Nyelv: portugál
Pénznem: Euro

A KÉPZÉS
A körülbelül öt napos képzés elemei:
•
A helyi viszonyok megismerése
•
Aktív részvétel a projektben
•
A látogatás ideje alatt zajló kutatásban és
projekttevékenységben való részvétel
•
Megvalósítható javaslatok kidolgozása, előkészítése
•
A helyi viszonyok javítását elősegítő program kidolgozása
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Hecos for Ethics— A Projekt
Jelen katalógus az Európai Bizottság finanszírozásával az Erasmus+ programban
megvalósított “Higher Education and CompanieS FOsteRing ETHICal Skills” (HECOS FOR
ETHICS) projekt egyik eredménye. A HECOS for Ethics projekt 2015 és 2017 között valósult
meg, a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó etikai kompetenciafejlesztési
programként, amelynek vezetője az olasz AICCRE - Associazione Italiana del Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’ Europa – Federazione Veneta.
A HECOS célkitűzései között az etikai, fejlesztési és kultúraközi kompetenciák formálása
szerepel, amelyet oktatási és képzési szerveken keresztül valósít meg, transznacionális
együttműködés keretében, amelynek kereskedelmi és iparkamarák, civil szervezetek, üzleti
vállalkozások is részét képezik, többek között.
Az Európai Bizottság a „Promoting a European Framework for CSR” elnevezésű
dokumentumban kiemelte a munkavállalók, közép- és felsővezetők etikai képzésének
szükségességét, amelyben hangsúlyt fektet a CSR-ral foglalkozó képzések jelenlétére a
vezetői és alakalmazotti képzésekben, úgy a jelenben, mint a jövőben. Ezért az üzleti
tanulmányokban fontos szerep jut az üzleti etikai képzésnek.
A HECOS for Ethics projekt célkitűzései:

1.

Az üzelti vezetők etikai készségeinek fejlesztése az European Qualifications
Framework (EQF) keretein belül, innovatív és érdekes képzési formákon keresztül,
amelyek az etikai kompetenciák fejlesztésére irányulnak teljes mértékben a tanulási
folyamat során, ugyanakkor nem-formális és informális képzési kontextusokban a
szervezési készségeket is fejlesztik.

2.

Az etikai készségek szakmai profilokban szereplő értékének kihangsúlyozása, a CSR
fontosságának kiemelése mind a harmadik képzési szektorban, mind vállalatok
esetében, oly módon, hogy felhívja a figyelmet az emberi jogok, a
környezetvédelem, a földek megfelelő használatának fontosságára; azaz azon
értékekre, amelyek szerepelnek az EQF által meghatározott készségek között.

3.

Olyan hálózatot kíván létrehozni, amelynek tagjai szívesen vesznek részt innovatív
képzési lehetőségekben, nem-formális és informális felnőttképzési kurzusokban környezetvédelmi, emberi jogi témákban, ahol lehetőség nyílik a szervezési és problémamegoldó készségek fejlesztésére is, helyi, nemzeti és nemzetközi CSR területeken
elismert tevékenységek adoptálásával.

A projekt hat országból származó partnerek együttműködésével valósult meg, amelyben
részt vettek képzési szervezetek és egyetemek, három civil szervezet, valamint két
kereskedelmi és iparkamara is.
További információkért a nem-formális és informális képzésekre vonatkozóan, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot a következő oldalon felsorolt partnerek egyikével.
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HECOS FOR ETHICS— A PARTNEREK

AICCRE - VENETO

OIKOS ONLUS

VOKA

Isola di San Servolo, 30133,
Venice, Italy, tel.
+390412719566, Fax:
+390418109966, www.aiccre.it
Email: aiccreve@hotmail.com

Piazza Patriarcato, 8, 33100,
Udine, Italy, tel. +390432520803,
www.oikosonlus.net
Email: info@oikosonlus.net

Lammerstraat, 18, BE23—Prov. OsstVlaanderen, Gent, tel. +3292661440,
Fax: +3292661441, www.voka.be
Email: geert.moerman@voka.be

ODISEE

INNO-SPRECTRUM

TUKE

Warmoesberg, 26, BE, Brussel,
Belgium, tel. +32(0)2101211,
www.odisee.be
Email: elien.crois@odisee.be

Miskolc, H-3530, Erzsébet tér 2, Hungary, Tel.
+36 203441723,
www.innosprectrum.hu
Email: ferenc.meszaros@innospectrum.hu

Letna, 9, 04200, Kosice, Slovakia, Tel.
+421556022181, Fax: +421556332748,
www.tuke.sk
Email: natasa.urbancikova@tuke.sk

PRC SCCI

STOCKHOLMS UNIVERSITET

ROSTO SOLIDARIO

Vajanského, 10, SK041, 08001,
Presov, Presovsky kraj, Slovakia,
Tel. +421 517580062, Fax:
+421517732413, www.po.sopk.sk
Email: juraj.kupciha@sopk.sk

Universitetsvaegen, 10, 10691,
Stockholm, Sweden, Tel. +46 9162000,
www.su.se
Email: maria.grafstrom@score.su.se

R. Mestre António Joaquim, 8, 4520-239,
Santa Maria da Feira, Portugal, Tel.
+351256336001, www.rostosolidario.pt
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
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