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�Szociális szolgáltatások és társadalmi párbeszéd az Európai Unióban� című 
tanfolyam 

2005. március 17�20, Budapest, Magyarország 
 
 
Kedves kollégák, 
 
Az Európai Szakszervezeti Akadémia és az EPSU (European Federation of Public Services 
Union : Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége) Szociális szolgáltatások és 
társadalmi párbeszéd az Európai Unióban1 címmel tanfolyamot szerveznek 2005. március 17 
és 20. között. 
 
Ez a tanfolyam lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy: 
• Hozzájáruljanak a társadalmi párbeszéd fejlesztéséhez a szociális szolgáltatások terén 

mind EU, mind országos szinten; 
• Megvizsgálják és összehasonlítsák az egyes országokban alkalmazott társadalmi 

párbeszéd rendszert a szociális szolgáltatások terén; 
• Olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek megerősítik a szakszervezeti 

tevékenységeket a szociális szolgáltatások terén. 
 
A tanfolyam angol, francia, német, magyar és két további, eldöntendő nyelven fog zajlani. 
 
A mellékelt program általános képet ad a tanfolyam tartalmáról. 
 
A tanfolyamot Magyarországon szervezzük, helyszínét később közöljük. 
 
Kik vehetnek részt? 
 
Az EPSU társult szakszervezeteinek szociális szolgáltatásokért felelős képviselői. 
 
Mikorra tervezzük a résztvevők érkezését és távozását? 
 
A résztvevőket március 17.-ére, csütörtökre várjuk, távozásuk tervezett időpontja pedig március 
20.-a, a vasárnapi ebédet követően. 

./.. 

                                                 
1 Ezen esemény az Európai Unió pénzügyi támogatását élvezi. 
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Hogyan dolgozzuk fel a jelentkezéseket? 
 
Legtöbb 30 résztvevőt fogadhatunk. 
 
A résztvevők végleges visszaigazolását az oktatócsapat végzi, figyelembe véve a célcsoport 
iránti követelményeket. 
Kérjük, ne felejtsék el az ETUC (European Trade Union Confederation : Európai Szakszervezeti 
Szövetség) nőkre vonatkozó cselekvési tervét, amely a nők arányos képviseltetését követeli a 
szakszervezetek tevékenységeiben. 
 
A résztvevők regisztrálása 
 
Kérjük, minden egyes résztvevőre töltse ki a mellékelt űrlap egy példányát, majd küldje vissza 
az ETUCO (European Trade Union College : Európai Szakszervezeti Akadémia) titkárságára 
(Nathalie De Vits-nek) legkésőbb 2005. február 16-ig. 
 
A részvételi díj kifizetése 
 
Minden egyes szervezetnek egy közvetlen hozzájárulást kell befizetnie az ETUCO részére, 
résztvevőnként 150� értékben. A Közép- és Kelet-Európa országaiból érkező résztvevők 
esetében ez az összeg 37,50�. 
 
Fizetési útmutatás 
 
Bank neve: Banque DEXIA Bank székhelye: Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles 
BIC: GKCCBEBB IBAN (nemzetközi átutalásra): 

BE82-5513-7765-0068 
Bankszámla szám (belföldi 
átutalásra): 551-3776500-68 

Bankszámla tulajdonosa: Académie syndicale européenne 

 
Kérjük, mellékeljék a 150�, illetve 37,50� értékű közvetlen hozzájárulás kifizetésének 
bizonyítékát. 
 
A kifizetési megbízásban tüntessék fel a résztvevő nevét és a tanfolyam hivatkozási 
számát: 04.046. 
 
Az utazással és szállással kapcsolatos költségek megtérítése 
 
Az utazással (PEX repülőút) és szállással kapcsolatos költségeket az ETUCO állja, azonban 
csak az Európai Unió tagállamaiból, Bulgáriából, Horvátországból, Romániából és 
Törökországból érkezők számára. Az utazási költségek megtérítése, a bizottság hatályos 
rendeleteinek megfelelően, a lehető legolcsóbb szállítási lehetőségek (turistaosztály/apex/pex 
repülőjegy árak) tekintetbevételével történik. 
 
További információ 
 
Ha további információra van szüksége, forduljon az ETUCO titkárságához (Nathalie De Vits, tel: 
+32 2 224 05 22, fax: +32 2 224 05 20, e-mail: ndevits@etuc.org). 
 
Tisztelettel, 
 
Jeff Bridgford 
az ETUCO igazgatója 

Carola Fischbach-Pyttel 
Az EPSU főtitkára 

 
Mellékletek: 

• A tanfolyam programja (fordítása folyamatban van) 
• Jelentkezési űrlap. 


