Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)
Tytuł szkolenia: Hydra pracy prekaryjnej
Termin: 29 listopada - 1 grudnia 2017 r. (przyjazd 28 listopada)
Miejsce: Ateny / Grecja
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów i kandydatek: 28 września 2017 r.
Kontekst:
Formy pracy prekaryjniej mnożą się niczym głowy mitologicznej hydry. Od początku kryzysu
gospodarczego występuje ona w coraz to nowych wymiarach i ewaluuje wraz z rozwojem cyfryzacji
gospodarki.
Z tego powodu związki zawodowe powinny zastanowić się nad dostosowaniem swoich strategii
dotyczących poprawy warunków pracy, BHP, ochrony prawnej i zwiększenia zasięgu obowiązywania
układów zbiorowych pracy obejmujących pracowników prekaryjnych.
Celami szczegółowymi szkolenia są:






Analiza głównych zagadnień związanych z praca prekaryjną;
Zapoznanie się z reformami prawa pracy skutkującymi w zmniejszeniu ochrony pracowników;
Ewaluacja kierunku rozwoju i wymiarów pracy prekaryjnej;
Zidentyfikowanie głównych wyzwań dla związków zawodowych na poziomie zakładowym,
sektorowym, krajowym i unijnym;
Zastanowienie się nad podejściem związków zawodowych do tego tematu poprzez
ustawodawstwo, normy międzynarodowe, rokowania i działania zbiorowe.

Języki robocze: angielski, grecki i polski
Warunki uczestnictwa (ETUI):
Uczestnikami i uczestniczkami powinny być osoby odpowiedzialne w swoich organizacjach za sektory
szczególnie dotknięte praca prekaryjną; organizowanie pracowników i negocjacje zbiorowe, jak
związkowcy i związkowczynie odpowiedzialni/e za BHP.
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;

Organizacja zgłaszająca kandydata / kandydatkę jest zobowiązana do wpłaty kwoty wpisowego na
konto OPZZ.
Koszty:
Wpisowe wynosi 500 PLN, którą – podobnie jak koszt diety – 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).

