Cum se aplica Responsabilitatea Sociala in
IMM-uri?
Cum se implementeaza Responsabilitatea
Sociala?
Ce valori aduce Responsabilitatea Sociala?
De ce este necesara etichetarea formarii in
domeniul Responsabilitatii Sociale?
4 Module de formare in 5 Limbi
+1 Eticheta
in Responsabilitate Sociala
Modul 1 Crestrea gradului de constientizare
referitor la OSR
Modul 2 Lansarea formarii pentru a raspunde la
problemele fundamentale si practice
Modul 3 Aplicarea formarii pentru implementarea OSR
abordari pentru operatori si manageri
Modul 4 Teme de etica si deontologie OSR
(nivel MBA)

HERMES-OSR
Organizatia
Social Responsabila

Construirea capacitatii nivelurilor
de etichetare a formarii Hermes-OSR
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei
Europene.
Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere
al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Hermes-OSR
Universitatea din Craiova
Strada A.I. Cuza, 13 - Romania
+40.721.195.174
www.hermes-osr.eu
info@mac-team.eu .
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Etichetare & Certificare Formare profesionala pe baza solutiei Hermes-OSR

Aceasta abordare a certificarii este sustinuta
de catre un organism cunoscut ONG-urilor,
FLA – The Fair Labor Association, care a
fost in masura sa impuna ideea ca pentru a
fi consistent in domeniul OSR/CSR, o
Intreprindere trebuie sa impuna
implementarea Responsibilitatii Sociale
utilizand reguli clare, precum si procese si
proceduri bine definite.
Mai multe informatii www.hermes-osr.eu:
- Hermes-OSR Etichetare,
- Charter suport pentru Etichetare,
- Comitetul de Acreditare
- Hermes-OSR Certificare,
- Cursuri Acreditate ….
Daca sunteti o organizatie de formare sau
un formator, contactati-ne pentru a vedea
cum puteti obtine eticheta pentru cursurile
dumneavoastra de Responsibilitate
Sociala utilizand modulele Hermes-OSR…

Intreprinderi, Salariati, Practicieni, Consultanti…
Hermes-OSR Label reprezinta o garantie asupra continutului si calitatii procesului de formare in domeniul
Responsabilitatii Sociale a cursurilor acreditate.

Certificare
Certificatele sunt eliberate cursantilor care trec cu succes testele din perioada sesiunilor de formare.
Modulele de formare sunt impartite in unitati definite in termeni de Cunostinte, Aptitudini si
Competente utilizandu-se Cadrul European de Calificare pentru a se asigura si o viitoare recunoastere
via sistemul ECVET (European Credit System in Vocational Education and Training).
Acest certificat este validat, in prezent, de catre un Comitet de Acreditare alcatuit din profesionisti si
stakeholderi socio-economici, fiind condus de catre FLA.

Daca sunteti un Practician al Auditului
Social, in domeniul Responsibilitatii Sociale
ori in domeniul Dezvoltarii Durabile … Va
rugam sa va alaturati comunitatii HermesOSR a practicienilor si utilizatorilor...

Hermes-OSR
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1030 Bruxelles - Belgium
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