Meghívó: HFMS Szabadegyetem EI for FM workshop

A

HFMS Szabadegyetem április 29-i szemináriuma

Az előadás témája
EI for FM
A dolgozók aktív részvétele a létesítménygazdálkodási
szolgáltató vállalkozások életében
Időpont
2015. április 29. szerda, 9:00 - kb. 13:00
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház
1051 Budapest, Arany János u. 10.
A workshop nyelve magyar és angol, szinkrontolmácsolással
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A program olasz vezetésű, résztvevői olasz, bolgár, görög, spanyol és magyar szervezetek.
A projekt célja, hogy megvizsgálja, a résztvevő országokban milyen lehetőségek vannak arra, hogy a lét
A rendezvény programja – EI for FM Training and Information Workshop
9:00 – 9:30
Regisztráció, kávé,

Registration, coffee

9:30 – 10:15
Bevezető: A projekt résztvevőinek bemutatása, terjedelem és célok. Az érintettek bevonása: kiket várun
A vonatkozó európai irányelvek
http://www.worker-participation.eu/)
(lásd még
Welcome: presentation of the project's partners, scope and objectives
- Expected stakeholders' involvement
- State-of-the-art of the implementation of the European framework directives:
- 2002/14 of the Directive on the involvement of employees in the European Company (2001/86/EC) "SE
- the Directive on the involvement of employees in the European Cooperative Society (2003/72/EC);
- the Directive on cross-border mergers of limited liability companies (2005/56/EC).

10:15 – 10:45
Esettanulmányok, Case Studies
A spanyol és az olasz helyzet: hogyan működik, tapasztalatok, előnyök, hátrányok és kihívások.
Spanish and Italian systems: focus on the involvement of employees, structures, how they work, benefits
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10:45 – 11:00
Kávészünet - Coffee break
11:00 – 11:20
A magyar kutatás első eredményei
First results of the Hungarian research done on the subject (chaired by HFMS)

11:20 – 13:00
Kihívások és a lehetőségek
mit tanulhatunk
Magyarországon,
az olaszSzámítunk
és spanyolaktív
példákból?
részvételükre!
Vita és beszélgetés, a worksho
Discussion and debate: challenges and opportunities in Hungary, evaluation of the findings and next ste
13:00 Büféebéd - Lunch
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