
      
Evropská konference EPSU o zdraví 2011  

Evropeizace zákon o zdravotnictví a systém zdravotní pé e 
a spole né problémy pracovník ve zdravotnictví  

18.-19. íjna 2011 
RIN Grand Hotel, Bukure

  

PRAKTICKÉ INFORMACE 

  

Ú ast  

Konference je p ístupná v em p idru eným svaz m a je zam ena na kolegy, kte í 
p sobí a mají odpov dnost za zdravotní a sociální slu by.   

Genderová vyvá enost  

Rádi bychom na e partnery vyzvali, aby nám pomohli zlep it genderovou vyvá enost 
na této akci nominací en jako kandidát . V zemích, které dostávají finan ní 
podporu, musí být jedním z delegát ena, aby byly spln ny p edpisy EPSU o 
rovných p íle itostech.   

Tlumo ení  

Bude zaji t no aktivní tlumo ení (tak e m ete naslouchat a hovo it v tomto jazyce) do 
a z devíti jazyk . Angli tiny, francouz tiny, n m iny, e tiny, ital tiny, rumun tiny, 
ru tiny, pan l tiny a véd tiny.  

Pokud se na konferenci nem ete podílet v jednom z t chto devíti jazyk , informujte 
nás v ú astnickém formulá i o tom, v jakém jazyce pot ebujete eptané tlumo ení. Na i 
kolegové v bukure ské pobo ce EPSU poté zjistí mo nosti, jak bychom mohli vyhov t 
va im pot ebám pomocí místních tlumo ník . Pokud to nebude mo né, m eme také 
zaplatit cestovné a ubytování kolegovi, který bude ú astník m pomáhat s tlumo ením 
(to se týká východoevropských stát EU a adatelských stát ). Podrobnosti je poté 
nutné prodiskutovat se sekretariátem EPSU.   

Místo a termín  

Konference se bude konat v RIN Grand Hotelu v Bukure ti. Viz také mapa okolí na 
adrese http://www.epsu.org/a/7364 Webové stránky: www.rinhotels.ro. 
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Na e kolegyn v bukure ské pobo ce EPSU, Marina Irimieová a Monika Avramová, 
vám na cestu z leti t do hotelu doporu ují vyu ít taxi, je to nejjednodu í zp sob. 
M stskou hromadnou dopravou byste museli nejd íve jet do centra Bukure ti, a poté jet 
dal ími dv ma autobusy. P ed leti t m jsou neustále k dispozici luté taxíky ( oficiální 
taxíky ). Cena se pohybuje kolem 20  25 EUR. Po ádejte idi e o vystavení dokladu. 
Na leti ti jsou k dispozici bankomaty. Z nich si m ete vybrat rumunskou m nu lei 
(ROL), p i placení za taxi doporu ujeme mít u sebe rumunskou m nu. Za p epravu do 
hotelu by m lo posta it 100 ROL. Sm nný kurz z EUR na ROL je k 18. ervenci 1:4,27, 
to pro va i p edstavu. Cesta zp t na leti t by m la být snadn j í a levn j í, 
podrobnosti vám sd líme v Bukure ti. Náklady na p epravu po Bukure ti taxíky nebo 
systémem MHD vám EPSU nem e proplatit.  

Na ve er 18. íjna je v centru Bukure ti plánována ve e e pro v echny ú astníky, mimo 
jiné k zprost edkování navazování kontakt mezi svazy a zem mi. Podrobnosti 
obdr íte pozd ji.  

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
zájemce zorganizována prohlídka rumunského parlamentu (doba trvání: 1,5 a 2 
hodiny). Webové stránky: http://www.cdep.ro/pls/cic/site.home?idl=EN. Dal í informace 
obdr íte pozd ji. Pokud bude spln n minimální po et zájemc z ad ú astník o 
náv t vu rumunského parlamentu (okolo 30 koleg ), zajistíme p epravu tam i zp t 
autobusem. Do hotelu se vrátíte v 16.30 hod. (hrubý odhad, abyste si mohli naplánovat 
cestu zp t z Bukure ti).   

Cestování a ubytování  

EPSU p edpokládá, e náklady na cestovné a ubytování ú astník pokryjí p idru ené 
svazy. Cena za pokoj a noc v RIN Grand Hotelu je 53 EUR. 

 

Av ak:  

Cestovné a ubytování pro ú astníky s nárokem na finan ní výpomoc 
1. Konference je spolufinancována Evropskou komisí. Díky tomu si m eme 

dovolit nabídnout finan ní výpomoc a 3 ú astník m z ka dé zem

 

(v etn 
len Stálé komise pro zdravotní a sociální slu by) pro 10 nových lenských 

stát ve st ední a východní Evrop , které do EU vstoupily v roce 2004 a 2007 a 
navíc Chorvatsko, Makedonii a Turecko. Pokud je to mo né, m li by tito 3 
ú astníci pocházet z r zných svaz . Oprávn ným ú astník m ESPU uhradí 
ubytování na 2 noci (tedy noci 17. a 18. íjna). Nebudou proplaceny ádné dal í 
náklady (nap . nápoje v hotelovém pokoji). 

2. Pro ostatní zem , které nejsou sou ástí projektu EU, a tedy nespadají do 
pravidel EU o spolufinancování (viz bod 1. vý e), ale pod 100 % na 
5pásmovém indexu, vyhradí EPSU finan ní výpomoc. 

a) A 350 EUR na cestovné pro jednoho zástupce navíc k lenovi 
[titulárnímu NEBO náhradnímu] Stálé komise (která se sejde 18. íjna 
2011 ráno) z následujících zemí: Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Kosova, erné hory, Srbska a p ípadn z jiného svazu.      
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b) ádost o proplacení cestovného u velkých vzdáleností ve skute né vý i 

bude p ijata p ípad od p ípadu na základ ádného opodstatn ní. To se 
týká ú astník z Arménie, Ázerbájd ánu, B loruska, Gruzie, 
Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Tád ikistánu a Ukrajiny. I v 
tomto p ípad platí toto pravidlo pro jednoho zástupce navíc k lenovi 
[titulárnímu NEBO náhradnímu] Stálé komise (která se sejde 18. íjna 
2011 ráno).  

O tom, kdo má po ádat o finan ní výpomoc, budou rozhodovat partne i v zemích 
uvedených v bod 2. V p ípad otázek neváhejte kontaktovat sekretariát EPSU, tedy 
paní Ginette Dewolfovou, na adrese gdewolf@epsu.org. 

 

D LE ITÉ UPOZORN NÍ 
Finan ní výpomoc je p id lena pouze zástupc m svaz , které splnily své partnerské 
povinnosti v i EPSU/PSI, jak je uvedeno v související dohod Konstituce a 
spolupráce, lánek 18.6.  

Na základ registrace za vás za ídíme rezervace v hotelu. 

 

Pokud se nebudete moci zú astnit, okam it nás o tom informujte, abychom 
mohli zru it rezervace pokoj . 

 

Za zru ení rezervace pokoj po 30. zá í 2011 budou ú továny dodate né 
poplatky. 

 

Upozor ujeme, e pokud se nezú astníte nebo nem ete zú astnit a nezru íte 
rezervaci pokoje, bude vyú tování z hotelu zasláno va emu svazu.   

ádost o vízum  

Ú astníci, kte í pot ebují víza pro cestu do Rumunska, musí zaslat své údaje z pasu na 
sekretariát EPSU:gdewolf@epsu.org nejpozd ji do 8. zá í 2011, a to vypln ním 
odpovídajících informací do ú astnického formulá e.  Po registraci obdr íte dopis s 
pozvánkou vydaný EPSU a dal í informace o tom, jak postupovat.  

Doporu ujeme, abyste si na rumunském velvyslanectví nebo zastupitelství ve va í 
zemi ov ili, zda pot ebujete víza pro cestu do Rumunska. 

 

Dejte nám v d t, pokud pot ebujete krom

 

osobního dopisu s pozvánkou od 
sekretariátu EPSU je t dopis s pozváním od místní organizace. 

 

Informujte nás také o kontaktních údajích (adresa, faxové íslo) rumunského 
velvyslanectví nebo zastupitelství ve va í zemi, abychom do dopisu/ 
s pozvánkami uvedli správného adresáta. 

 

e te prosím v echny vízové zále itosti urgentn : tyto ádosti obvykle 
trvají déle, ne se o ekává.   

Poji t ní pro p ípad úrazu  

Upozor ujeme, e EPSU nezaji uje poji t ní pro p ípad úrazu pro ú astníky setkání 
EPSU. Proto zajist te, abyste byli v odpovídající mí e kryti vlastním poji t ním.    
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