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PRAKTISKA UPPLYSNINGAR  

 

Deltagare  

Konferensen är öppen för alla anslutna förbund och är riktad till kollegor som är 
engagerade i och har ansvar för hälso- och sjukvård och sociala tjänster.    

Balans mellan kvinnor och män   

Vi vill särskilt uppmuntra medlemsförbund att hjälpa oss förbättra balansen mellan 
kvinnor och män på denna konferens genom att nominera kvinnliga deltagare. I länder 
som erhåller ekonomiskt stöd måste en av deltagarna vara en kvinna, för att följa 
EPSU:s jämställdhetspolitik.    

Tolkning   

Aktiv tolkning (dvs. du kan lyssna till och tala språket) erbjuds till och från nio språk. 
Engelska, franska, tyska, tjeckiska, italienska, rumänska, ryska, spanska och svenska.  

Om du inte kan delta i konferensen på något av dessa nio språk ombeds du informera 
oss om vilket språk du skulle behöva viskningstolkning på, och anteckna det på 
anmälningsblanketten. Våra kollegor på EPSU:s kontor i Bukarest kommer sedan att ta 
reda på vad det finns för möjligheter att svara på din önskan genom att använda lokala 
tolkar. Om det inte visar sig vara möjligt kanske vi också har möjlighet att ersätta 
kostnader för resor och inkvartering för en kollega som kan hjälpa deltagare med 
tolkning (detta gäller EU-länder i Östeuropa och kandidatländer till EU). Detaljerna ska 
sedan diskuteras med EPSU:s sekretariat.    

Plats och tid   

Konferensen äger rum på RIN Grand Hotel Bukarest. Se också karta över området 
som laddats upp på http://www.epsu.org/a/7364. Webbsida: www.rinhotels.ro. 
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Våra kollegor på EPSU:s kontor i Bukarest, Marina Irimie och Monika Avram, 
rekommenderar att ni åker taxi från flygplatsen till hotellet, vilket är det enklaste sättet 
att ta sig dit. Med kollektivtrafik måste man först åka till centrala Bukarest och därefter 
ta två bussar. Det finns gula taxibilar (s.k. officiella taxi) att få utanför flygplatsen. Priset 
ligger på ca 20 till 25 . Be föraren om kvitto. Det finns bankomater på flygplatserna där 
du kan ta ut rumänska Lei (ROL). Det är bäst att betala för taxin i rumänsk valuta. För 
resan till hotellet räcker det med 100 ROL. Den 18 juli 2011 var växelkursen mellan 
euro och Lei ( :ROL) 1:4.27, vilket ger en ungefärlig uppskattning av valutans värde. 
Resan tillbaka till flygplatsen bör vara enklare och billigare, vilket vi ska förklara för dig i 
Bukarest. Transportkostnader i Bukarest med taxi eller kollektivtrafik kan inte ersättas 
av EPSU.   

En middag för alla deltagare, som också skapar förutsättningar för nätverk mellan 
förbund och länder, planeras äga rum kvällen den 18 oktober i centrala Bukarest. 
Ytterligare information följer om den.   

Efter konferensen den 19 oktober 2011, troligen kl. 14.30, erbjuds intresserade 
deltagare en guidetur av rumänska riksdagshuset (längd: 1.5 till 2 timmar). Webbsida: 
http://www.cdep.ro/pls/cic/site.home?idl=EN. Mer information om turen senare. 
Busstransport arrangeras till och från rumänska riksdagshuset, om minst ca 30 
personer anmäler sig. Ni bör vara tillbaka på hotellet uppskattningsvis kl. 16.30, som 
hjälp att planera resan hem från Bukarest.    

Resor och uppehälle   

EPSU förväntar sig att medlemsförbunden täcker kostnader för resor och uppehälle för 
sina deltagare. Kostnaden per rum och natt på RIN Grand Hotel är 53 . 

 

Dock:  

Resa och hotell för deltagare som är berättigade till ekonomiskt bistånd  

1. Konferensen finansieras delvis av Europeiska kommissionen. Vi har därför 
möjlighet att erbjuda ekonomiskt bistånd åt upp till 3 deltagare per land, 
(inklusive ledamöter av fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor) 
för de 10 nya medlemsstater i Central- och Östeuropa, som gick med i EU 2004 
och 2007, plus Kroatien, Makedonien och Turkiet. Dessa 3 deltagare bör, när 
det är lämpligt, företräda olika fackförbund. För deltagare som är berättigade till 
bistånd kommer EPSU som regel att täcka 2 hotellnätter (dvs. nätterna 17 och 
18 oktober). Inga extrakostnader (t.ex. drycker på hotellrummet) ersätts.  

2. Övriga länder, som inte omfattas av EU projekt och därmed inte faller under 
EU:s medfinansieringsregler (se 1 ovan), men under 100 % på "5 bandsindex", 
tilldelas medel ur EPSU:s budget. 

a) Upp till 350 

 

för resekostnader för en företrädare förutom ledamoten 
(ordinarie ELLER suppleant) av fasta kommittén (mötet på förmiddagen 
den 18 oktober 2011) från följande länder: Albanien, Bosnien-
Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien och om från ett annat 
förbund.    
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a. Långväga deltagares faktiska resekostnaderna ersätts enskilt, mot ordentliga 
kvitton. Det gäller deltagare från Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, 
Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan och 
Ukraina. Återigen gäller det en företrädare, förutom ledamoten (ordinarie 
ELLER suppleant) av fasta kommittén (möte förmiddagen den 18 oktober 
2011).   

Det är upp till anslutna förbund i länderna under punkt 2 att komma överens om vem 
som ska söka ekonomiskt bistånd. Frågor ska ställas till EPSU:s sekretariat, Ginette 
Dewolf, gdewolf@epsu.org. 

 

VIKTIG PÅMINNELSE 
Ekonomiskt bistånd utgår endast till företrädare för förbund som fullgjort sina plikter till 
EPSU/ISKA beträffande medlemsavgifter i enlighet med våra respektive stadgar och i 
samarbetsavtalet punkt 18.6.   

Efter anmälan beställer vi hotellrum åt dig  
Informera oss omedelbart om du inte kan delta så att vi kan avbeställa rummet.  

 

Rum som avbeställs efter 30 september 2011 innebär extra kostnader. 

 

Om du inte kan delta och inte avbeställer hotellrummet skickas rumsräkningen till 
ditt förbund.   

Visumansökan  

Deltagare som behöver visum för inresa till Rumänien bör skicka passinformation till 
EPSU:s sekretariat:gdewolf@epsu.org senast den 8 september 2011 genom att fylla i 
relevant information på anmälningsblanketten. När du väl anmält dig får du en inbjudan 
från EPSU och ytterligare upplysningar om vad som ska göras.  

Vi rekommenderar att du dubbelkollar med rumänska ambassaden eller sändebudet i 
ditt hemland om du behöver visum till Rumänien. 

 

Meddela oss om du behöver en inbjudan från en organisation på orten såväl 
som en personlig inbjudan som skickas ut av EPSU:s sekretariat. 

 

Vänligen meddela oss också kontaktinformation (adress och faxnummer) till 
rumänska ambassaden eller sändebudet i ditt hemland så att vi kan adressera 
din inbjudan på rätt sätt. 

 

Behandla visumärenden som en brådskande fråga. Dessa ansökningar tar 
oftast mycket längre tid än vad man tror.   

Olycksfallsförsäkring   

Observera att EPSU inte tar ut olycksfallsförsäkring för personer som deltar i 
EPSU:s möten. Du bör därför se till att du täcks av din egen försäkring.     
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