
ANGAJAȚI PENTRU RESPECT
PRACTICI POZITIVE LA LOCUL DE MUNCĂ

ontribuim cu toții la un mediu de lucru pozitiv și deschis la dialog
Dacă observăm la colegii noștri o atitudine sau reacție care credem că vine din ignoranță, tratăm
situația ca pe o oportunitate de a le oferi, în mod respectuos, și o altă părere.
Când cineva ne abordează cu o sugestie constructivă, ne facem timp să o ascultăm. Suntem deschiși
la schimbare.

ra nu are loc aici
Suntem egali, indiferent de sex, rasă, clasă socială sau etnie, stare civilă sau stare de sănătate, vârstă,
dizabilități, orientare sexuală, religie, convingeri politice, funcție sau nivel profesional.

Fără sexism, fără rasism și fără discriminare.
Intimidarea, discriminarea și hărțuirea nu sunt acceptate în niciun fel.

ediul nostru de lucru este primitor și deschis la diferențe
Venim din medii diferite și avem experiențe, crezuri și opinii diferite. Ne respectăm diferențele.
Acest lucru este valabil pentru oricine trece pragul instituției.

uăm atitudine când vedem cazuri de hărțuire la locul de muncă
Nu închidem ochii când avem cunoștință de o situație de hărțuire, ci semnalăm că hărțuirea este o
încălcare a drepturilor.

tilizăm un limbaj respectuos

Suntem solidari între noi și acordăm ajutor când avem ocazia.

Modul în care comunicăm unii cu alții este important. Folosim un limbaj politicos.
Abuzul verbal nu este acceptat din partea nimănui.

um ne îmbrăcăm este o alegere personală
Stilul vestimentar ține de individualitatea fiecăruia. De exemplu, tocurile sunt o opțiune personală,  
nu o cerință.

espectul e cheia
Respectăm pe toată lumea, indiferent de poziția ocupată la locul de muncă.

Respectăm limitele și nu judecăm deciziile din viața personală ale colegilor noștri.

cțiunile noastre au consecințe
Ne analizăm acțiunile și vorbele și ne asigurăm că impactul comportamentului nostru este cel
intenționat. Ne ajustăm comportamentul când ni se spune că impactul acțiunilor noastre nu este cel
dorit.

uncim într-un mediu sigur
Violența și agresivitatea nu sunt tolerate sub nicio formă.
Un mediu de lucru sănătos înseamnă mai puțin stres și este în beneficiul tuturor.
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