Inclusion4all –Persones trans, intersex i no
binàries a la feina!
Projecte europeu adreçat a la promoció d’entorns laborals inclusius per a les persones
trans, intersex i no binàries. Finançat per la Unió Europea en el marc del programa
Drets, Igualtat i Ciutadania (2014-2020).

Sessions de formació per a professionals de recursos humans
a) Objectiu: fomentar el desenvolupament de polítiques i pràctiques inclusives i la
prevenció de la discriminació envers les persones trans, intersex i no binàries als
entorns laborals.
b) Participants: personal de RH del sector públic i privat i altres professionals amb
funcions en la gestió de personal.
c) Durada: 1 sessió de 4 hores.
d) Format: presencial a la seu de la Fundació Surt (c/ Guàrdia, 14 baixos, Barcelona)
e) Formadores:
Alba Elvira i Guiral (Fundació Surt): coordinadora de projectes de recerca i
internacionals a la Fundació Surt. Ha desenvolupat projectes en l’àmbit de la prevenció
de les violències masclistes i la discriminació, l'abordatge de l'assetjament sexual a la
feina, la inclusió de la diversitat sexual i de gènere en els entorns laborals, entre d'altres.
Belén Camarasa (Fundació Surt): tècnica d’inserció sociolaboral i coordinadora del
espai Sororitat Trans, empoderament vital i socio laboral per a dones trans.
f) Continguts (provisional):






Introducció: el sistema sexe-gènere-sexualitat.
Els drets de les persones LGTBI: des de la criminalització a la despatologització.
La situació de les persones trans, intersex i no binàries al mercat de treball.
Polítiques i pràctiques inclusives amb la diversitat de gènere i sexual a l’àmbit
laboral.
Casos pràctics.

g) Calendari i formulari d’inscripcions:
La formació s’ofereix en horari de matí o de tarda:
Grup 1
Dijous 16 de juny de 10:00 a 14:00 hores
Grup 2
Dijous 30 de juny de 15:00 a 19:00 hores
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h) Inscripcions:
Cal inscriure’s aquí: https://forms.gle/8LSwFNNK46Vffjp3A

Contacte:
Si voleu més informació, podeu escriure’ns a:
Alba Elvira - alba.elvira@surt.org
Àrea de Recerca i Innovació de la Fundació Surt.
Fundació Surt
C/Guàrdia, 14, baixos, 08001 Barcelona.
Tel. 93 342 83 80
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