EL NOSTRE
COMPROMÍS
Accent Social és una organització
compromesa amb la igualtat efectiva
de dones i homes.

Per assolir aquesta fita necessitem
del compromís, sensibilitat i voluntat
de totes i tots.

T’HI SUMES?

Per això hem desenvolupat el nostre Pla d’igualtat,
el marc on s’estableix el nostre compromís i les
línies operatives que ens permetran avançar en
matèria d’igualtat de gènere.
Carrer Josep Ferrater i Mora, 2
2a Planta (08019 Barcelona)
(+34) 93 548 13 53
info@accent-social.cat
www.accent-social.cat

PLA
D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
DE DONES
i HOMES

QUÈ ÉS UN PLA
D’IGUALTAT DE
DONES I HOMES?
El Pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures
que serveixen per assolir la igualtat de tracte i
d’oportunitats a l’organització, assegurant l’absència
de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

EL NOSTRE PLA
D’IGUALTAT

COMISSIÓ
DE SEGUIMENT

Al llarg de l’any 2018 vàrem dissenyar el nostre Pla
d’igualtat, que és d’aplicació a la totalitat de la
plantilla de la nostra empresa.

Per vetllar per la correcta implantació i compliment
del Pla, s’ha constituït un grup de treball “Comissió
de Seguiment” formada per Representants de les
Persones Treballadores
i de l’Empresa.

El Pla d’igualtat de dones i homes d’Accent Social, recull
tota una sèrie de mesures que fan referència a diferents
àmbits de treball.
Trobareu el document complet i totes les mesures que composen el nostre pla a www.accent-social.cat/pla-igualtat
Al llarg de la vigència del nostre Pla, anireu veient com
s’implanten les diferents mesures.
Per exemple:
B Sensibilització en matèria d’Igualtat.
B Hem creat una Guia per a l’ús d’un llenguatge
neutre i no discriminatori.

POSEM
ACCENT
A LA
IGUALTAT

B Hem inclòs el nostre Protocol d’actuació en cas
d’assetjament sexual i per raó de sexe
B Hem engegat una campanya interna de tolerància
zero amb l’assetjament sexual i per raó de sexe a
l’empresa.

Pots contactar amb la Comissió per qualsevol
tema relacionat amb la igualtat de dones i homes
a Accent Social en la següent adreça de correu
canaletic@accent-social.cat

