Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)
Tytuł szkolenia: Zdolności komunikacyjne w kontekście pracy związkowej
Termin: 17 - 20 października 2017 r. (przyjazd 16 października)
Miejsce: Sofia / Bułgaria
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów i kandydatek: 18 września 2017 r.
Cele szkolenia:
Zdolności komunikacyjne na poziomie werbalnym, niewerbalnym i w piśmie są podstawowymi
narzędziami pracy związkowców i związkowczyń w kontekście europejskim i nie tylko.
Rozwijanie pomysłów, uzasadnianie stanowisk, budowanie relacji i praca w zespołach wielonarodowych
stanowią zasadniczą cześć codziennej pracy związkowej. Podczas tego szkolenia wszystkie te
zdolności mają zostać rozwinięte.
Cele szczegółowe szkolenia:
 Korzystanie z narzędzi komunikacyjnych, nabycie pewności siebie w pracy i komunikowaniu się
w pracy zawodowej i związkowej w języku obcym;
 Komunikowanie konstruktywne, otwarte i skuteczne;
 Rozwój umiejętności prezentacji;
 Ćwiczenie umiejętności moderacji w grupie wielokulturowej;
 Udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych, takich, jak prowadzenie dyskusji, prezentacji i
korzystanie z wyspecjalizowanego słownictwa związkowego.
Języki robocze: angielski
Warunki uczestnictwa (ETUI):
Uczestnikami i uczestniczkami powinni przedstawiciele i przedstawicielki, działacze i działaczki
związków zawodowych odpowiedzialne w swoich organizacjach za prace na poziomie krajowym i
europejskim.
Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa będzie dokonane przez grupę trenerów i trenerek EKZZ, którzy
wezmą pod uwagę wymogi grupy docelowej.
Organizacje zobowiązane są do wzięcia pod uwagę wytycznych Planu Działań EKZZ dla kobiet, który
wzywa do proporcjonalnej reprezentacji kobiet w działaniach związkowych. Organizatorzy będą ponadto
priorytetowo traktowali zgłoszenia osób młodych.
Warunki uczestnictwa (OPZZ):
Brani pod uwagę będą wyłącznie kandydaci i kandydatki:
a)
z organizacji, które nie zalegają z wpłatą składek członkowskich na rzecz OPZZ;
b)
pełniący funkcje w ramach OPZZ lub ogólnopolskich organizacji związkowych, które mogą
wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w szerszej działalności związkowej;
c)
operujący językiem roboczym na poziomie bardzo dobrym – poziom przynajmniej B1.

Organizacja zgłaszająca kandydata / kandydatkę jest zobowiązana do wpłaty kwoty wpisowego na
konto OPZZ.
Koszty:
Wpisowe wynosi 750 PLN, którą – podobnie jak koszt diety zagranicznej – w całości pokrywa
organizacja członkowska OPZZ (tj. zgłaszająca do OPZZ swojego kandydata).
OPZZ może wystawić fakturę VAT. W takim przypadku powyższa kwota zostanie powiększona o 23%
VAT.
Koszty podróży są refundowane. Koszty zakwaterowania i wyżywienia są pokrywane przez
organizatorów.
Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem ogólnokrajowej organizacji członkowskiej OPZZ
lub rady wojewódzkiej OPZZ. Zgłoszenie powinno zawierać:
 imię i nazwisko kandydata / kandydatki oraz pełnione funkcje,
 nazwę i adres organizacji rekomendującej,
 adres e-mail kandydata/ kandydatki,
 telefon kontaktowy kandydata, / kandydatki
 znajomość języków obcych (jakie?, w jakim stopniu?)
 doświadczenie w zakresie tematyki kursu
Osobą kontaktową w sprawach szkoleń ETUI jest kol. Dominika Pyzowska (kom.: 603 192 204, e-mail:
pyzowska@opzz.org.pl, a w dn. 24.07.- 16.08.2017 kol. Piotr Ostrowski: ostrowski@opzz.org.pl )

