Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)
Tytuł szkolenia: Nielegalne działania i zorganizowana przestępczość na rynku pracy a praca wysokiej
jakości
Termin: 22-24 lutego 2017 r. (przyjazd 21 lutego)
Miejsce: Rzym / Włochy
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów i kandydatek: 19 stycznia 2017 r.
Kontekst szkolenia:
Zorganizowana przestępczość często ma wpływ na rynki pracy, a czasami nawet na rozwój
gospodarczy całych regionów. Wykorzystuje kryzys, aby rozwijać się w gospodarce i społeczeństwie.
Pracownicy i związki zawodowe pracujący w legalnych przemysłach czasami mają do czynienia z
graczami operującymi w nielegalnych gospodarkach. Pracownicy niekiedy są wręcz zmuszani do pracy
dla organizacji przestępczych (tzw. praca przymusowa).
Związki zawodowe powinny odgrywać aktywną rolę w zwalczaniu takich zjawisk i bronić pracowników
padających ofiarą zorganizowanej przestępczości.
Poprzez podzielenie się wiedzą, którą posiadają niektóre związki i poruszenie tego tematu z innymi
aktorami społecznymi, związki zawodowe mogą stać na straży godnej pracy i praw podstawowych,
przeciwko rozwojowi nielegalnej gospodarki.
Celami szczegółowymi szkolenia są:
 Zidentyfikowanie i odróżnienie przejawów zorganizowanej przestępczości (formy organizacji,
obszary działania);
 Przegląd działań związkowych i narzędzi prawnych do zwalczania ryzyka i skutków działań
zorganizowanej przestępczości;
 Analiza roli instytucji, organizacji i ruchów społeczeństwa obywatelskiego zwalczających
zorganizowaną przestępczość;
 Wspieranie i wzmacnianie wymiaru etycznego działań związków zawodowych.
Języki robocze: angielski, włoski, rumuński, w zależności od zainteresowania możliwe dodatkowe
tłumaczenie pasywne z języka niemieckiego
Warunki uczestnictwa (ETUI):
Uczestnikami i uczestniczkami powinni być działacze i działaczki związkowi/ odpowiedzialni/e w swoich
organizacjach za prawo pracy, prace przymusową i handel ludźmi, zwalczanie korupcji i szarej strefy,
osoby zajmujące się sektorami najbardziej narażonymi na w/w zjawiska (budownictwo, rolnictwo,
produkcja, logistyka), organizatorzy związkowi w obszarach, w których pracownicy mogą stać się
ofiarami zorganizowanej przestępczości na rynku pracy.
Maksimum 20 miejsc będzie dostępnych dla wszystkich organizacji zrzeszonych w EKZZ. Ostateczne
potwierdzenie uczestników i uczestniczek zostanie dokonane przez grupę trenerów ETUI, biorąc pod
uwagę wymagania dla grupy docelowej.

Organizacje zobowiązane są do wzięcia pod uwagę wytycznych Planu Działań EKZZ dla kobiet, który
wzywa do proporcjonalnej reprezentacji kobiet w działaniach związkowych. Zgłoszenia osób młodych
będą traktowane prewencyjnie.
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.
Organizacja zgłaszająca kandydata / kandydatkę jest zobowiązana do wpłaty kwoty wpisowego na
konto OPZZ.
Koszty:
Wpisowe wynosi 500 PLN, którą – podobnie jak koszt diety zagranicznej – w całości pokrywa
organizacja członkowska OPZZ (tj. zgłaszająca do OPZZ swojego kandydata / kandydatkę).
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,
 datę urodzenia i miejsce zamieszkania kandydata / kandydatki,
 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).

