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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze  
zaprasza na szkolenie zamknięte: 

 

Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w zatrudnieniu 

 – charakterystyka zjawiska, skutki i sposoby przeciwdziałania 
 

Program szkolenia: 
1. Zjawisko mobbingu – charakterystyka. 
2. Płaszczyzny mobbingu. Pojęcie staffingu. 
3. Rozwiązania prawne w zakresie lobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu. 
4. Mobbing, a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice. 
5. Identyfikacja – co jest, a co nie jest mobbingiem. 
6. Reagowanie pracodawcy, przełożonego i świadka na przejawy mobbingu, dyskryminacji i molestowania. 
7. Konflikt w miejscu pracy i skutki jego utrwalenia. 
8. Skutki mobbingu dla pracownika i pracodawcy. 
9. Mobber i ofiara mobbingu. 
10. Przebieg mobbingu. 
11. Przeciwdziałanie (przez pracodawcę i kadrę kierowniczą) mobbingowi w miejscu pracy. 
12. Jak radzić sobie z mobbingiem? Działanie ofiary i świadka mobbingu. Instrumenty wewnątrzzakładowe. 

Zewnętrzne instytucje wsparcia i ochrony prawnej. 
13. Praca zdalna, a mobbing i dyskryminacja. 
14. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa. 
15. Przykłady ankiet ukierunkowanych na identyfikację mobbingu.  
16. Organizacja telefonicznych konsultacji dla pracowników. 
17. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia. Analiza postanowień regulacji wewnątrzzakładowych 

z klauzulami dyskryminacyjnymi. 
18. Roszczenia pracownicze w zakresie mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu 
 
Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie i obejmuje:  

 Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

 Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

 Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej,  

 Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 

 Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

 Konsultacje poszkoleniowe.  

 

ZORGANIZUJEMY SZKOLENIE ZARÓWNO W FORMIE STACJONARNEJ JAK I ON-LINE 

 

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?  

Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 

wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 
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wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 

szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 

prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora 

lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
 

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. 

Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, 

(Google Chrome).  
 

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem 

lub głośniki.  

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
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