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Tesisler için SLCP sanal eğitim seansları daveti
Sayın hazır giyim, ev tekstili veya ayakkabı üreticisi, tedarikçisi veya markası,
Bu mektupla sizi SLCP sanal eğitim seanslarına davet ediyoruz. COVID-19 salgını bizi yüz yüze görüşmekten
alıkoyduğundan, SLCP süreçlerini ve sistemini öğrenebileceğiniz üç seanslık sanal eğitim gerçekleştireceğiz. Bu
eğitimlerin SLCP sürecini ve sistemini anlamanıza yardımcı olarak değerlendirme sürecinden kolaylıkla geçebilmeniz
ve iş ortaklarınızla paylaşabileceğiniz yüksek kaliteli doğrulanmış bir değerlendirme elde etmenizi sağlamasına
yardımcı olacağını umuyoruz.
Biz Kimiz?
SLCP, tesislerdeki sosyal uygunluk denetimlerinin sayısını azaltarak küresel tedarik zincirlerinde sosyal ve çalışma
koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Hazır giyim, ev tekstili ve ayakkabı endüstrisindeki kilit paydaşlarla birlikte,
bir tesisin birden fazla müşteriyle paylaşabileceği tesis verilerini (bir tesisin çalışma koşullarına ilişkin) toplamak için
bir araç ve sistem oluşturduk. C&A, GAP, H&M, Inditex, Nike ve PVH gibi pek çok marka ve perakendeci SLCP veri
toplama aracını benimsiyor ve kendilerine özgü sosyal uygunluk denetimlerini bırakıyorlar. Bu sayede, denetim
yorgunluğunu ortadan kaldırmak, verileri karşılaştırabilmek ve kaynakları iyileştirme programlarında kullanabilmek
mümkündür.
Yenilikler neler?
2020'de ILO – Better Work ile çalışarak aracımızı, süreçlerimizi ve sistemimizi geliştirdik. Mart 2021 itibariyle,
geliştirilmiş Birleşik Değerlendirme Çerçevesi Sürüm 1.4 (CAF v1.4) ile size daha kullanıcı dostu bir veri toplama aracı,
doğrulama ve paylaşım sistemi sunabileceğiz. Bazı yenilikler:
• Veri Toplama Aracının güncellenmiş sürümünde yaklaşık %30 daha az soru var
• Çevrimdışı Veri Toplama Aracı'nı açmak, gezinmek ve kaydetmek kolaylaştı
• Tesislerin değerlendirme sürecinden geçerken başvurabilecekleri bir el kitabı olan Tesis Rehberi hazırlandı
• Yerinde doğrulama süresini azaltmak amacıyla, örneğin seyahat kısıtlaması olan durumlarda, sanal
doğrulama faaliyetleri mümkün kılındı
Sanal eğitim seanslarından neler bekleyebiliriz?
Eğitim seansları ile tesisler, Veri Toplama Aracı, Doğrulama Süreci, SLCP platformları ve güncellenmiş CAF v1.4
hakkında bilgi sahibi olacaklar. Seanslar İngilizce, Çince ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki tablodan
Türkçe seansları görebilirsiniz.
Tarih

Saat

Seans

İçerik & Kimlere Yönelik

11 Mayıs 2021,
Salı

14:00-16:30 Türkiye
Saati

SLCP
Veri
Toplama Aracı

18 Mayıs 2021,
Salı

14:00-16:30 Türkiye
Saati

SLCP
Doğrulama
Süreci

Değerlendirme
sürecinin
ilk
ayağında
tesislerin
cevaplandırması gereken tüm sorular Veri Toplama Aracı’nda
bulunmaktadır. Bu seansta Veri Toplama Aracı v1.4 (yeni
versiyon) hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz. Aracı tanıttıktan
sonra, soruları nasıl cevaplamak gerektiği ve sıkça yapılan
hatalardan nasıl kaçınacağınıza değineceğiz. Veri Toplama
Aracı tesisinizin durumunu anlamanıza yardımcı olacak,
böylece iş ortaklarınızla yapacağınız görüşmeleri bu bilgiler
ışığında geliştirebileceksiniz.
Bu seansta tesislerin Öz Değerlendirme aşamasını
tamamladıktan sonra doğrulama sürecine hazırlanmalarına
yardım etmeyi amaçlıyoruz. Doğrulayıcılardan neler
beklendiğini, ve doğrulama sürecinde tesislerden ne
beklendiğini de öğreneceksiniz. Ayrıca, sürecin sonunda
birden fazla iş ortağıyla paylaşmak üzere yüksek kalitede
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25 Mayıs 2021,
Salı

14:00-16:30 Türkiye
Saati

SLCP
Sistemi

BT

doğrulanmış bir değerlendirmeye ulaştığımızdan emin olmak
için uymamız gereken kuralları ve buna ulaşmaya yardımcı
olacak kalite güvence prosedürlerini ayrıntılı olarak
inceleyeceğiz.
Bu seansta; sizi Gateway ve Akredite Hizmet Kuruluşları
(AH’ler) hakkında bilgilendireceğiz. BT sistemimiz hakkında
sizi bilgilendirerek SLCP sürecini bu platformlar üzerinden
kolaylıkla tamamlamanıza yardımcı olmayı hedeflerken;
Akredite Hizmet Kuruluşlarının sunduğu katma değerli
hizmetler sayesinde doğrulanmış değerlendirmenizi
paylaşırken bunlardan nasıl faydalanacağınıza da
odaklanacağız.

Seanslara nasıl kaydolabilirsiniz?
Tesisler anketi doldurarak kaydolabilirler: Kayıt Formu: SLCP Tesis Eğitimleri (sanal) - Türkçe
Anketin içerisinde her bir seans için kayıt linkine erişeceksiniz. Lütfen katılmak istediğiniz her seans için kayıt yapmayı
unutmayın. Ardından, kaydolduğunuz seansa giriş için gerekli bilgiler size gönderilecektir. Ayrıca İngilizce ve Çince
eğitimler de gerçekleştireceğiz.
İngilizce seanslara kayıt için bu linke tıklayabilirsiniz: Sign-up form: Facility Training Sessions (virtual) - English
Çince seanslara kayıt için bu linke tıklayabilirsiniz: Sign-up form: Facility Training Sessions (virtual) - Chinese
Kimler katılmalı?
Seanslar, tesislerin SLCP'yi anlamaları ve bunu kendi şirketlerinde nasıl uygulayacaklarına odaklanır. Tesis yönetimi,
CSR / sürdürülebilirlik / sosyal uygunluk ekibi üyelerine kaydolmalarını tavsiye ederiz. Bununla birlikte eğitimler; hazır
giyim, konfeksiyon, ev tekstili ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren tesis, imalatçı, tedarikçi ve markaların tüm
temsilcilerinin katılımına açıktır.
Katılım ücreti nedir?
Eğitimlere katılmak ücretsizdir, ayrıca birden fazla seansa katılabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için:
Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için Helpdesk’e bakabilir veya
sorunuzun cevabını bulamadıysanız buradan yardım talebi oluşturabilirsiniz.
Katılımcı sayısının sınırlı olduğundan, yerinizi garantilemek için lütfen kaydolun. Eğitim seanslarımızdan birine
katılımınızdan memnuniyet duyarız.
Saygılarımızla,
SLCP Ekibi

