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Praktické informace 
 

Účastníci 
Konference je otevřena všem členským odborovým svazům a je zaměřena na kolegy, 
kteří se účastní kolektivního vyjednávání a zodpovídají za ně. Účast doporučujeme 
zejména členským organizacím, které zastupují pracovníky vězeňské služby a 
pracovníky péče o děti. Na tato odvětví se zaměří navazující pracovní skupiny a základní 
výzkum našeho projektu. Účastníci z těchto sektorů budou mít přednost, pokud bude 
vysoká poptávka po finanční asistenci s náklady na účast (viz informace o cestování a 
ubytování dále). 
 

Rovnoměrné zastoupení obou pohlaví 
Doporučujeme členským organizacím, aby přispěly ke genderové vyváženosti na této 
akci a nominovaly jako delegáty ženy. Účast žen na konferencích v posledních letech 
činila kolem 35-40 %, což je výrazně méně, než je podíl žen zastoupených ve členských 
svazech EPSU (68 %). 
 

Tlumočení 
Zaznamenali jsme požadavek na obousměrné tlumočení angličtiny, francouzštiny, 
němčiny, češtiny, ruštiny, španělštiny, švédštiny a chorvatštiny/ srbštiny/ bosenštiny/ 
černohorštiny. Vyžádali jsme si také tlumočení z italštiny, portugalštiny a norštiny (nikoli 
však do těchto jazyků) – bude potvrzeno. 
 

Místo a čas 
Konference se bude konat v posluchárně Mezinárodního odborového domu, 5 Boulevard 
du Roi Albert II, 1210 Brusel. Registrace se otevírá v 8:30, konference začíná v 9:00 v 
úterý 10. ledna 2017 a končí v 15:00 ve středu 11. ledna 2017. 
 

Cesta a ubytování 
EPSU očekává, že si členské organizace uhradí náklady na cestovné a ubytování svých 
delegátů. Máme však určité finanční prostředky, kterými můžeme podpořit organizace ze 
střední a východní Evropy, a to i z nečlenských zemí EU. 
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Díky podpoře z Evropské komise můžeme nabídnout finanční asistenci omezenému 
počtu delegátů z členských států EU ve střední a východní Evropě a kandidátských 
zemích. Bude na organizacích v těchto zemích, aby se dohodly, kdo o finanční asistenci 
požádá. V případě dotazů kontaktujte sekretariát. 
 
Seznam hotelů nabízejících zvýhodněné sazby členům EPSU/EKOS je připojen. 
 
Cestování a ubytování účastníků, kteří splňují podmínky finanční asistence: 
Prosíme členské organizace v dále uvedených zemích (viz tabulka), aby se domluvily a 
nominovaly své delegáty. Tento příspěvek je určen pouze pro delegáty z členských 
organizací, které splnily své členské závazky vůči EPSU, tak jak jsou uvedeny v bodu 5 
stanov EPSU.  
 
Možné příspěvky: 
- Příspěvek na cestovní náklady do výše 350 eur. Účastníci musí využít APEX nebo 

jinou nejlevnější variantu cesty. K proplacení je nutno si uschovat jízdenky či 
letenky a palubní vstupenky a zaslat je po konferenci spolu se žádostí o 
proplacení (účtenky za taxi nebudou propláceny).  

- Na ubytování účastníků v maximální výši 140 EUR za noc, a to nejvýše na dvě 
noci.  

 
Obecně proplácíme náklady delegátům z dále uvedených zemí. Určité výjimky lze udělit 
v případě, že jejich kvóty nebudou zcela využity. 
 

Albánie 2 Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie 

3 

Bulharsko 4 Černá hora 2 

Chorvatsko 3 Polsko 2 

Česká republika  5 Rumunsko 5 

Estonsko 2 Srbsko 4 

Maďarsko 3 Slovensko 3 

Lotyšsko 2 Slovinsko 2 

Litva 2 Turecko 4 

 
V zemích, kde můžeme proplatit náklady více než jednomu delegátovi, musí 
polovinu z nich tvořit ženy, jak to požadují pravidla pro zajištění rovných 
příležitostí EPSU. 
 
Proplácení cestovních nákladů a ubytování pro účastníky ze zemí mimo členské a 
kandidátské země EU: 
EPSU poskytne finanční pomoc až do výše 500 eur na úhradu cestovních nákladů a 
ubytování jednoho zástupce z každé země. K proplacení je nutno si uschovat 
jízdenky či letenky a palubní vstupenky a zaslat je po konferenci spolu se žádostí o 
proplacení (účtenky za taxi nebudou propláceny).  

Tlumočení do dalších jazyků 
Možná budeme schopni uhradit cestovné a ubytování pro kolegu, který delegátům zajistí 
tlumočení. Další podrobnosti poskytne náš sekretariát. 


