Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych
Tytuł programu: Szkolenie młodych europejskich liderów i liderek związkowych 2019-2020
Termin:
Cały kurs odbywa się w cyklu dziewięciomiesięcznym od października 2019 r. do czerwca
2020 r. W ramach kursu odbywają się trzy wspólne tygodniowe spotkania:
Tydzień I: 1-5 października 2019 r. w Budapeszcie / Węgry – przyjazd 30 września, wyjazd 6
października,
Tydzień II: 17-21 lutego 2020 r. w Brukseli / Belgia – przyjazd 16 lutego, wyjazd 22 lutego,
Tydzień III: 15-19 czerwca 2020 r. w Brukseli / Belgia – przyjazd 14 czerwca, wyjazd 20
czerwca.
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów i kandydatek: 23 sierpnia 2019 r.
Cele szkolenia:
•

•

•

•

•

Nabywanie zdolności do integrowania perspektywy europejskiej i krajowej w pracy
związkowej poprzez:
 rozwijanie wiedzy o europejskiej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej,
 rozwijanie wiedzy oraz zdolności do oceny polityki europejskiej, a także
rzeczywistości i stanowisk związkowych na poziomie krajowym.
Nabywanie umiejętności do pracy w środowisku wielokulturowym poprzez:
 zrozumienie korzyści i specyficznych aspektów wynikających z różnorodności
kulturowej w Europie,
 budowanie, koordynowanie i przewodzenie grupom wielokulturowym,
 rozwijanie zdolności uczestników do współpracy na poziomie europejskim.
Wypracowanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie spraw związkowych poprzez:
 używanie zrozumiałej terminologii związkowej,
 organizowanie debat i udział w debatach,
 wykorzystywanie platform elektronicznych do pracy na odległość,
 wypracowanie umiejętności pisania tekstów / prezentacji / raportów / syntez.
Analiza kompleksowości sytuacji oraz projektowanie strategii związkowych
 rozwijanie umiejętności obserwacyjnych,
 rozwijanie zdolności do analizy różnych rzeczywistości związkowych,
 stawianie celów i propozycji rozwiązań,
 wypracowywanie związkowych planów działania.
Wpływ na rozwój europejskiej tożsamości związkowej i wypracowywanie umiejętności
liderskich
 Przyjęcie określonego stylu przywództwa,
 Wyostrzenie umiejętności krytycznego myślenia,
 Rozwinięcie umiejętności istotnych do sprawnego zarządzania projektami.
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Struktura kursu
Pierwsze zdalne nauczanie
Tutorzy i tutorki skontaktują się indywidualnie z
każdym uczestnikiem i uczestniczką, aby ich poznać i
przekazać im dodatkowe informacje o szkoleniu.

wrzesień 2019
(drogą e-mailową)

Szkolenie z języka angielskiego on-line
Każda osoba uczestnicząca, której angielski nie jest
ojczystym językiem, będzie uczestniczyła w szkoleniu z
języka angielskiego on-line organizowanym przez
ETUI. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z
językiem angielskim używanym przez związkowców.

od października 2019
zdalnie (przez internet)

Proces certyfikowania
Egzaminator/ka z Brytyjskiej Konfederacji Związków
Zawodowych (TUC) będzie sprawdzać postępy i pracę
wykonaną przez każdego uczestnika / każdą
uczestniczkę podczas szkoleń i w okresach pomiędzy
szkoleniami.

październik 2019– czerwiec
2020
(obserwacja)

I tydzień wspólny

1-5 października 2019
Budapeszt

I okres pracy między szkoleniami
Uczestnicy i uczestniczki będą pracować w grupach nad
zadaniami.
II tydzień wspólny

październik 2019– luty 2020
zdalnie / korespondencyjnie
17-21 lutego 2020
Bruksela

II okres pracy między szkoleniami
Uczestnicy i uczestniczki będą pracować w grupach nad
zadaniami.
III tydzień wspólny

luty 2020 – czerwiec 2020
zdalnie / korespondencyjnie
15-19 czerwca 2020
Bruksela

Uczestnicy i uczestniczki kursu będą mieli możliwość otrzymania oficjalnie uznanej
certyfikacji nabytych umiejętności, akredytowanej przez brytyjskie centrum kwalifikacji UK
NOCN we współpracy z Brytyjską Konfederacją Związków Zawodowych TUC i Edinburgh
College. Kwalifikacje te są przypisane do Europejskich Ram Kwalifikacji.
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Języki robocze: angielski i francuski
Warunki uczestnictwa (ETUI):
Uczestnikami i uczestniczkami będą młodzi działacze i młode działaczki związkowe (nie
starsi niż 40 lat), którzy zostali niedawno wybrani lub zaangażowani na stanowiskach na
poziomie regionalnym, branżowym lub krajowym oraz którzy odbyli już szereg związkowych
kursów szkoleniowych na poziomie regionalnym, branżowym lub krajowym.
Uczestnicy i uczestniczki będą musieli uczestniczyć we wszystkich trzech spotkaniach
wspólnych.
Dla wszystkich krajowych organizacji zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków
Zawodowych (EKZZ) dostępne będą maksimum 25 miejsca. Uczestnictwo ostatecznie
potwierdzi grupa 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.
Organizacja zgłaszająca kandydata / kandydatkę gwarantuje pełne uczestnictwo i
oddelegowanie zgłoszonej osoby we wszystkich trzech tygodniowych spotkaniach oraz jej
aktywność we wszystkich działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy tymi
spotkaniami. Dodatkowo kandydat / kandydatka powinien – powinna pełnić obecnie funkcje
w ramach ciał statutowych zakładowych, ponadzakładowych, branżowych, terytorialnych lub
krajowych struktur organizacji członkowskich OPZZ lub samego OPZZ i być traktowany/a
„perspektywicznie” („rozwojowo”) w przyszłości.
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) mogący przekazać zdobytą wiedzę i doświadczenie do szerszej bazy związkowej;
c) mający podstawy w rozumieniu polityki OPZZ oraz spraw europejskich oraz biegli w
obsłudze komputera.
Pierwszeństwo mają członkowie i członkinie Komisji Młodych OPZZ.
Koszty:
Organizacja zgłaszająca kandydata jest zobowiązana do wpłaty wpisowego na konto OPZZ
przed rozpoczęciem kursu.
Wpisowe za cały dziewięciomiesięczny kurs (wraz z trzema 7-dniowymi wyjazdami Na
Węgry i do Belgii) wynosi 2.900 PLN (138 PLN za dzień), które – podobnie jak koszt diety
zagranicznej – w całości pokrywa organizacja członkowska OPZZ delegująca kandydata /
kandydatkę.
W ramach wpisowego osoba uczestnicząca będzie miała zagwarantowane: trzy zagraniczne
podróże lotnicze (Węgry i dwa razy Belgia), zakwaterowanie i pełne wyżywienie podczas
spotkań wspólnych w Budapeszcie i Brukseli.
OPZZ może wystawić fakturę VAT. W takim przypadku powyższa kwota zostanie
powiększona o 23% VAT.
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Zgłoszenie kandydata / kandydatki powinno zawierać:
 Imię i nazwisko kandydata / kandydatki
 Datę urodzenia
 Numer paszportu / dowodu osobistego
 Nazwę organizacji delegującej i jej adres (również internetowy)
 Telefon kontaktowy (kom.) i adres e-mail
 Pozycję w związku (jak długo?)
 Znajomość języków obcych (jakie? w jakim stopniu?)
 Umiejętności obsługi komputera
 Informacje dotyczące działalności związkowej (staż, funkcje, zakres obowiązków)
 Szkolenia i kursy odbyte w ciągu ostatnich 3 lat.

Informacje dodatkowe:
Osobą kontaktową w sprawach programu ETUI jest kol. Dominika Pyzowska (tel.: 603 192
204, , e-mail: pyzowska@opzz.org.pl).
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