Et projektu z
Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)
Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami dla przedstawicieli i przedstawicielek związków zawodowych
Termin: 13-16 czerwca 2017 r. (przyjazd 12 czerwca)
Miejsce: Protaras / Cypr
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów i kandydatek: 12 maja 2017 r.
Celami szkolenia są:
Zapoznanie uczestników i uczestniczki z procesem planowania i zarządzania projektami dla związków
zawodowych na szczeblu europejskim.
Uczestnicy i uczestniczki będą w stanie:
 Opracować zarys projektu odnośnie do organizacji związkowej lub zakładu pracy;
 Sporządzić szczegółowy plan i budżet projektu dla związków zawodowych;
 Zastosować narzędzia i techniki efektywnego zarządzania projektem;
 Zidentyfikować potencjalne problemy i zaproponować rozwiązania;
 Przeprowadzić ewaluację projektu dla związków zawodowych;
 Opracować odpowiednie strategie rozpowszechniania wyników projektu dla związków
zawodowych.
Języki robocze: angielski, francuski
Warunki uczestnictwa (ETUI):
Uczestnikami i uczestniczkami powinni być członkowie i członkinie zespołów ds. projektów
europejskich, jak i osoby odpowiedzialne za projekty na szczeblu krajowym i regionalnym, posiadające
doświadczenie w zarządzaniu projektami.
Maksimum 15 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 700 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).

