4 модула за обучение на 5 езика
+1 етикет
за социална отговорност

Трябва ли МСП да проявяват социална
отговорност?
Как да внедряваме социалната
отговорност?
Как социалната отговорност носи
добавена стойност?
Защо обучението по социална отговорност
трябва да има етикет?

Мод.1 Повишаване на информираността за
ОСО
Мод.2 Встъпително обучение, даващо отговор
на фундаментални и практически въпроси
Мод.3 Приложно обучение за въвеждане на
ОСО
подходи за оператори и мениджъри
Мод.4 Етични и деонтологични проблеми на
ОСО (магистърска степен)

ХЕРМЕС - ОСО
Организционна
социална
отговорност

Нива за изграждане на капацитет в
рамките на обучението, притежаващо
етикета на Хермес-ОСО
Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия.Тази публикация отразява
само личните виждания на авторите и от
Комисията не може да бъде търсена отговорност
за използването на съдържащата се в нея
информация.

Hermes-OSR - Хермес-ОСО
БИТСП - бул. Цариградско шосе
бл.22, вх.3, ап.31 - София
+359 2 - 971 25 58
www.hermes-osr.eu
info@mac-team.eu .

www.hermes-osr.eu
Организционна
социална отговорност

Сертифицирано и притежаващо етикет обучение за решенията,
намерени в Хермес-ОСО

Предприятия, работници, практици, консултанти…
Етикетът Хермес-ОСО ви дава гаранция за съдържанието и преподаването по време на обучението
по социална отговорност в акредитираните курсове.

Сертифициране

Сертификатите се издават на обучаемите след успешно решаване на тестовете по време на
обучението.
Обучителните модули са разделени на подмодули (теми), които са разработени, за да ви дадат
знания, умения и компетенции, съгласно Европейската рамка за квалификация и това ви
осигурява признание на квалификацията чрез системата ЕКПОО (Европейска кредитна система в
професионалното образование и обучение).
Този сертификат в момента се издава от Комитет за акредитиране, съставен от професионалисти
и социално-икономически заинтересовани страни, и се оглавява от FLA.

Този подход за сертифициране се
подкрепя от световно известната
неправителствена организация FLA –
The Fair Labor Association, която има
възможността да наложи идеята, че ако
едно предприятие иска да спазва
принципите на ОСО/КСО, то трябва да
въведе социална отговорност като
използва ясни правила и добре
дефинирани процеси и процедури.
На www.hermes-osr.eu може да получите
повече информация за:
- Етикета Хермес-ОСО,
- Хартата, която поддържа етикета,
- Комитета за акредитация,
- Сертификацията на Хермес-ОСО,
- Акредитираните курсове ….
Ако вие сте обучаваща организация или
обучител, свържете се с нас, за да
научите как може да получите етикет за
вашите курсове по социална
отговорност като използвате модулите
на Хермес-ОСО…
Ако вие сте практик в областта на
социалния одит, на социалната
отговорност, или на устойчивото развитие
…, моля, не се колебайте да се
присъедините към обществото на
Хермес-ОСО, което включва практици и
потребители...
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