Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)
Tytuł szkolenia: Przywództwo i zwiększanie umiejętności przywódczych związkowczyń.
Termin: 6-8 lutego 2018 r. (przyjazd 5 lutego) w Madrycie i 5-7 czerwca w Finlandii.
(Obecność obowiązkowa na obu szkoleniach)
Miejsce: Madryt / Hiszpania + Finlandia
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów i kandydatek: 15 stycznia 2018 r.
Celami szczegółowymi szkolenia są:
 Wymiana informacji na temat kultury organizacyjnej w poszczególnych krajach;
 Poznanie różnych stylów zarządzania;
 Bardziej skuteczna komunikacja;
 Ćwiczenie pracy w zespole;
 Rozpoznanie różnych form rozwiązywania konfliktów;
 Poprawienie zdolności negocjacyjnych;
 Wzmocnienie pewności siebie i własnego potencjału;
 Wymiana doświadczeń pomiędzy bardziej i mniej doświadczonymi liderkami związkowymi w
zakresie zwiększenia równości płci w pracy związkowej;
 Zainspirowanie powstania sieci służących wymianie doświadczeń i wiedzy;
 Zaplanowanie kolejnych kroków w rozwoju umiejętności przywódczych związkowczyń.
Języki robocze: angielski, hiszpański, fiński
Warunki uczestnictwa (ETUI):
Uczestniczkami powinni być działaczki związkowe niedawno wybrane na swoje stanowiska lub
ubiegające się o wybranie na nowe, wyższe stanowiska na poziomie regionalnym, branżowym lub
krajowym.
Maksimum 12 miejsc będzie dostępnych dla wszystkich organizacji zrzeszonych w EKZZ. Ostateczne
potwierdzenie uczestniczek zostanie dokonane przez grupę trenerów i trenerek ETUI, biorąc pod uwagę
wymagania dla grupy docelowej.
Warunki uczestnictwa (OPZZ):
Brani pod uwagę będą wyłącznie 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 kandydatkę jest zobowiązana do wpłaty kwoty wpisowego na konto OPZZ.

Koszty:
Wpisowe wynosi 1.100 PLN za oba szkolenia (w Madrycie i Finlandi), którą – podobnie jak koszt diety
zagranicznej – w całości pokrywa organizacja członkowska OPZZ (tj. zgłaszająca do OPZZ swoją
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 kandydatki oraz pełnione funkcje,
 datę urodzenia i miejsce zamieszkania kandydatki,
 nazwę i adres (również internetowy) organizacji rekomendującej,
 adres e-mail kandydatki,
 telefon kontaktowy kandydatki,
 znajomość języków obcych (jakie?, w jakim stopniu?)
 doświadczenie w zakresie tematyki kursu
 Motywacja do udziału w szkoleniu – w kilku zdaniach, najchętniej w języku angielskim.
Osobą kontaktową w sprawach szkoleń ETUI jest kol. Dominika Pyzowska (kom.: 603 192 204, e-mail:
pyzowska@opzz.org.pl).

