Jesteś pracownikiem/cą lub pracodawcą/czynią?
Zostań ambasadorem/ką równości w Twoim miejscu pracy!

Zorganizuj Dzień Różnorodności!
• Zorganizuj wspólną zbiórkę
charytatywną na rzecz osób
marginalizowanych na rynku pracy

• Przeprowadź quiz w intranecie
dotyczący wielokulturowości

• Poznaj swoich (współ)
pracowników/ce – przeprowadź
ankietę różnorodnych potrzeb

• powołajcie wspólnie zespół
zaufania, wspierający
pracowników/ce i zarządzanie
różnorodnością w organizacji
•

Uśmiechnij się
do współpracownika/
współpracowniczki,
którego/której do tej pory
unikałeś/łaś

• Pomóż swoim pracownikom/com
poznać się nawzajem – zachęć
ich, by na kilka dni zamienili się
miejscami pracy

pozarządową

i wspólnie porozmawiajcie
o różnorodności i równości
w miejscu pracy
• Zorganizuj warsztaty
z savoir-vivre’u wobec
osób z niepełnosprawnościami

• Zorganizuj konkurs
plastyczny na temat
różnorodności dla dzieci
pracowników /nic
• Wydaj broszurę na temat
praw pracowników/nic
• Wydaj biuletyn lub magazyn
pracowniczy pokazujący,
czym jest różnorodność
•

• Zaprojektuj serię plakatów
promujących różnorodność
w miejscu pracy i wywieś je
w organizacji
• Zorganizuj pokaz filmów
o tematyce równościowej

• Stwórzcie wspólnie mapę
Waszych wyjątkowych

• Przeprowadź audyt swoich
pracowników/c – sprawdź,
kogo masz na pokładzie

• Zaproś inspirującego
gościa, który opowie Wam
o przełamywaniu stereotypów,
godzeniu życia zawodowego
z prywatnym lub współpracy
w różnorodnych zespołach

• Zorganizuj konkurs
fotografii obrazujących
różnorodność

cech i umiejętności

Podpisz Kartę
Różnorodności!

• Zaproś organizację

• Zorganizuj żywą

bibliotekę

•

• Stwórz poradnik działań
równościowych

• Nakręcicie wspólny film
pokazujący, że w różnorodnych
zespołach tkwi siła
• Sprawdź, czy twoje biuro
jest przyjazne dla
wszystkich pracowników
• Wprowadź skrzynkę
anonimowych uwag i skarg
• opracuj i monitoruj
wskaźniki (odnoszące się
do zarządzania różnorodnością)
• Zorganizuj szkolenia
antydyskryminacyjne

Poszukaj inspiracji na stronie www.kartaroznorodnosci.pl

Porozmawiaj
z współpracownikiem/cą,
z którym/rą wcześniej nie
rozmawiałeś/aś

• zachęć pracowników/ce
do dzielenia się informacjami
o nieprawidłowościach
w organizacji
(whistleblowing)
• Zorganizuj dzień otwarty
dla rodziców pracowników /nic
• Zorganizuj konkurs
na potrawy z różnych
zakątków świata
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• Zorganizuj zawody
sportowe bazujące na różnych
pasjach pracowników/nic

