Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)
Tytuł szkolenia: Dialog społeczny, negocjacje zbiorowe, zmiany w prawie pracy i prawach
podstawowych
Termin: 3 - 5 listopada 2015 r. (przyjazd 2 listopada)
Miejsce: Turyn, Włochy
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów / kandydatek: 5 października 2015 r.
Cele szkolenia:
Dialog społeczny i warunki negocjacji zbiorowych w ostatnim czasie uległy znacznemu osłabieniu ze
względu na różnego rodzaju porozumienia wymuszone przez Trojkę. Długi obciążają dialog społeczny
w wielu krajach Unii Europejskiej. Przerażająca doktryna dot. długów ma zastosowanie również
względem innych państw UE, zgodnie z art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej. Łamane są podstawowe
prawa człowieka, jak i prawa pracownicze, przykładowo prawo do rokowań zbiorowych. Naruszenia te
mają bezpośredni wpływ na zakres działalności związków zawodowych. Ustawodawstwo Unii
Europejskiej i prawo międzynarodowe zapewniają odpowiednie argumenty, aby temu przeciwdziałać.
Szkolenie to będzie stanowiło okazję do opracowania wspólnego, globalnego punktu widzenia na skutki
polityki oszczędnościowej na dialog społeczny i negocjacje zbiorowe.
Możliwość interakcji ze związkowcami i związkowczyniami z krajów arabskich zapewni szerszą
perspektywę, możliwość poznania realiów tych krajów, jak opracowania wspólnego podejścia związków
zawodowych do tego tematu.
Cele szczegółowe szkolenia:
 Dyskusja na temat możliwości wzmocnienia dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych;
 Omówienie możliwych wspólnych działań związków zawodowych.
Języki robocze: angielski, francuski, hiszpański
Miejsce szkolenia:
Centrum szkoleniowe Międzynarodowej
Organizacji Pracy
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turyn
Włochy
www.itcilo.it
Warunki uczestnictwa (ETUI):
Uczestnikami i uczestniczkami powinni być działacze i działaczki związkowi/e (w szczególności młodzi
działacze i młode działaczki) podejmujący się dyskusji, debat i rozmów w kontekstach krajowych i
międzynarodowych, odpowiedzialni/e w swoich organizacjach za negocjacje zbiorowe i dialog
społeczny.

Maksimum 20 miejsc będzie dostępnych dla wszystkich organizacji zrzeszonych w EKZZ. Ostateczne
potwierdzenie uczestnictwa będzie dokonane przez grupę trenerów i trenerek, 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)
odpowiedzialni/e w swoich organizacjach za negocjacje zbiorowe i/lub dialog społeczny.
c)
pełniący funkcje w ramach OPZZ lub ogólnopolskich organizacji związkowych, które mogą
wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w szerszej działalności związkowej;
d)
operujący językiem roboczym na poziomie bardzo dobrym.
Organizacja zgłaszająca kandydata jest zobowiązana do wpłaty kwoty wpisowego na konto OPZZ.
Koszty:
Wpisowe wynosi 400 PLN, którą – podobnie jak koszt diety zagranicznej – w całości pokrywa
organizacja członkowska OPZZ (tj. zgłaszająca do OPZZ swojego kandydata / kandydatkę).
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 (również internetowy) 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).

