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Zapoznaj się z pozostałymi aktywnościami z 2. bloku »

Więcej o inkluzji w miejscu pracy w Raporcie Diversity IN Check »

taką utratę corocznego PKB
powoduje  dyskryminacja osób
LGBT+ w Polsce

Rozmowa z Maryną Saprykiną
(CSR Ukraine)

Panel: Po pierwsze człowiek.
Zarządzanie różnorodnością
w obliczu zmiany

POZOSTAŁE MATERIAŁY WIDEO »

Czy wiesz, że...?
WRAŻLIWE GRUPY

#10latKR w Polsce 
2012-2022

Inkluzja, 
osoby LGBT+, wellbeing

Klikaj 

i dowiedz się więcej

Hyde Park D&I – rozmowy o różnorodności

Debata ekspercka pod patronatem „Rzeczpospolitej”
pt. „Zarządzanie różnorodnością w czasach kryzysu”

Podcasty 10-lecia #DiversityTalks

Raport z 2. edycji badania Diversity IN Check

Ogłoszenie wyników 2. edycji badania Diversity IN Check

Wykład prof. Adama
Bodnara: Odpowiedzialność 
i sprawczość biznesu 
i obywateli w realiach
konfliktów

Ogłoszenie wyników 2. edycji
badania Diversity IN Check

Blok Różnorodność na 9. Targach CSR

Równość płci

1,75%

WYPALENIE ZAWODOWE

DYSKRYMINACJA LGBT+

Polek i Polaków
odczuwają wypalenie
zawodowe

Co trzecia firma analizuje 
nowe rozwiązania pod
kątem dostępności dla grup
potencjalnie wykluczonych
czy wrażliwych

POLITYKI
ANTYDYSKRYMINACYJNE

przebadanych firm w branży
finansowej przeprowadza
szkolenia dot. polityki
antydyskryminacyjnej
uwzględniającej osoby LGBT+

organizacji wdrożyło
rozwiązania mające na
celu przeciw-
działanie wykluczeniu
osób z niepełno-
sprawnościcią.

INKLUZJA OzN

uzyskała Polska w rankingu
ILGA-Europe 2022 –
międzynarodowym rankingu
mierzącym poziom
równouprawnienia osób LGBT+

RÓWNOUPRAWNIENIA LGBT+

32%

30%

Polaków_ek spędza
tygodniowo w pracy
ponad 40 godzin, co jest
6. najgorszym wynikiem
spośród krajów UE

NADGODZINY

Mierzenie

Nagrody LGBT+ Diamonds Awards

Keep in Touch – powrót do pracy

Inspiracja

Zobacz więcej praktyk w naszej bazie wiedzy »

#09 o sieciach pracowniczych

#10 o wspieraniu społeczności LGBT+

#11 o coachingu i mentoringu

#12 o dobrostanie
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