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Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 
Podrobn j í informace budou brzy následovat.

 
Konferenci bude p edcházet 
slu by, která se bude konat 18. íjna 2011 ráno
Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
programu. V
konferenci a Stálé komisi 
obou akcí.

 

Jazyky

 

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, 
ru tiny, pan l tiny a véd tiny.

 

Praktické informace

 

V

 

ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

 

Registrace a víza

 

Vypl te a 
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 
ve dnech 18. a 19. íjna.

 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 
informace o tom, jak postupovat. 
INFORMACE .

 

S pozdravem,

  

Carola FISCHBACH
Generální tajemnice EPSU

 

Seznam p
(oblast vyhrazená pouze pro leny 
U ivatelské jméno: Workers, heslo: 8million)
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za lete nám p ilo ený ú astnický formulá 
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 
informace o tom, jak postupovat. Dal í informace naleznete v

 

http://www.epsu.org/a/7364
(oblast vyhrazená pouze pro leny - v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 
U ivatelské jméno: Workers, heslo: 8million)

 

dokument je práv p ekládán
Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu (

finan ní podporou Evropské ko

Ob ník 

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 
Podrobn j í informace budou brzy následovat.

 
35. setkání Stálé komise p

slu by, která se bude konat 18. íjna 2011 ráno

 

Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
registra ním formulá i se v ak ji m ete zaregistrovat k

tomu zveme, pokud se chcete zú astnit 

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, 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

za lete nám p ilo ený ú astnický formulá nejpozd ji do 8. zá í 2011.
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 

Dal í informace naleznete v

http://www.epsu.org/a/7364
v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 

dokument je práv p ekládán
Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu (dokument je práv p ekládán

 

finan ní podporou Evropské ko

Ob ník EPSU . 45 (2011) 

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o deklaraci/rezoluci EPSU
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 

35. setkání Stálé komise pro zdravotní a sociální 

 

od 8.30 hod do 10.15 hod. 
Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 

registra ním formulá i se v ak ji m ete zaregistrovat k
tomu zveme, pokud se chcete zú astnit 

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, 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

nejpozd ji do 8. zá í 2011.
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 

Dal í informace naleznete v

 

ásti PRAKTICKÉ 

http://www.epsu.org/a/7364

 

v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 

dokument je práv p ekládán) 
Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 

dokument je práv p ekládán

finan ní podporou Evropské komise 

45 (2011) 

 
strana 

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud

deklaraci/rezoluci EPSU
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 

ro zdravotní a sociální 
od 8.30 hod do 10.15 hod. 

Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
registra ním formulá i se v ak ji m ete zaregistrovat k

 

ú asti 
tomu zveme, pokud se chcete zú astnit 

Bude zaji t no aktivní tlumo ení (tak e m ete naslouchat a hovo it v tomto jazyce) do 
ital tiny, rumun tiny, 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

 

nejpozd ji do 8. zá í 2011.
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu do Rumunska 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 

ásti PRAKTICKÉ 

v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 

Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
dokument je práv p ekládán

strana 2 

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bude 

deklaraci/rezoluci EPSU

 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 

ro zdravotní a sociální 
od 8.30 hod do 10.15 hod. 

Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
ú asti na 

tomu zveme, pokud se chcete zú astnit 

Bude zaji t no aktivní tlumo ení (tak e m ete naslouchat a hovo it v tomto jazyce) do 
ital tiny, rumun tiny, 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 

nejpozd ji do 8. zá í 2011.

 

Pro 
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

do Rumunska 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 

ásti PRAKTICKÉ 

v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 

Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
dokument je práv p ekládán) 

http://www.epsu.org/a/7364
http://www.epsu.org/a/7364
http://www.epsu.org/a/7364
http://www.epsu.org/a/7364


     

Ref:CFP/MM/gd
Kontaktní osoba: Mathias Maucher 

 

18. ervence 2011

 

Vá ené kolegyn , vá ení kolegové,

 

Návrh sekretariátu EPSU na ka doro ní organizaci Evropské sektorové konference 
zam ené na r zné sektory byl p ijat Provád cí komisí EPSU dne 9.
2009. Druhá konference je zam ena na zdravotní a sociální slu by. Je nám 
pot ením pozvat vás na
bude konat v Bukure ti dne 18. a 19. íjna 2011 v
informaci p ikládáme mapu okolí.

 

Konference
a k

 

Pro v echny ú astníky bude 18. íjna ve ve erních hodinách zorganizována 
v centru Bukure ti. Podrobnosti obdr íte pozd ji.

 

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
zájemce zorganizována 
hodiny). Dal í informace naleznete v

 

Ú elem této konference je zabývat se a diskutovat o t ech rozsáhlých tématech:

    

Evropeizace zákon o zdravotnictví a systém zdravotní pé e a

Ref:CFP/MM/gd
Kontaktní osoba: Mathias Maucher 

18. ervence 2011

Vá ené kolegyn , vá ení kolegové,

Návrh sekretariátu EPSU na ka doro ní organizaci Evropské sektorové konference 
zam ené na r zné sektory byl p ijat Provád cí komisí EPSU dne 9.
2009. Druhá konference je zam ena na zdravotní a sociální slu by. Je nám 
pot ením pozvat vás na
bude konat v Bukure ti dne 18. a 19. íjna 2011 v
informaci p ikládáme mapu okolí.

Konference

 

a kon í ve st edu 19. íjna 2011 v 13.30 hod.

Pro v echny ú astníky bude 18. íjna ve ve erních hodinách zorganizována 
centru Bukure ti. Podrobnosti obdr íte pozd ji.

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
ájemce zorganizována 

hodiny). Dal í informace naleznete v

Ú elem této konference je zabývat se a diskutovat o t ech rozsáhlých tématech:

 

Evropeizace národních systém 
Role sociálních partner ve zdravotním sektoru;

 

Financování zdravotní pé e v
Evrop ;

 

P eshrani ní mobilita pracovník ve zdravotnictví: Problematika náboru, 
kvalifikace, pr

  

Evropská konference EPSU o zdraví 2011 
Evropeizace zákon o zdravotnictví a systém zdravotní pé e a

spole né problémy pracovník ve zdravotnictví

Ref:CFP/MM/gd

 

Kontaktní osoba: Mathias Maucher 

18. ervence 2011

 

Vá ené kolegyn , vá ení kolegové,

Návrh sekretariátu EPSU na ka doro ní organizaci Evropské sektorové konference 
zam ené na r zné sektory byl p ijat Provád cí komisí EPSU dne 9.
2009. Druhá konference je zam ena na zdravotní a sociální slu by. Je nám 
pot ením pozvat vás na
bude konat v Bukure ti dne 18. a 19. íjna 2011 v
informaci p ikládáme mapu okolí.

 

za íná v úterý 18. íjna 2011 v 10.30 hod. (registrace za ne v 10.00 hod.) 
on í ve st edu 19. íjna 2011 v 13.30 hod.

Pro v echny ú astníky bude 18. íjna ve ve erních hodinách zorganizována 
centru Bukure ti. Podrobnosti obdr íte pozd ji.

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
ájemce zorganizována 

hodiny). Dal í informace naleznete v

Ú elem této konference je zabývat se a diskutovat o t ech rozsáhlých tématech:
Evropeizace národních systém 
Role sociálních partner ve zdravotním sektoru;
Financování zdravotní pé e v
Evrop ;

 

P eshrani ní mobilita pracovník ve zdravotnictví: Problematika náboru, 
kvalifikace, pracovních podmínek a záruky kolektivních pracovních práv.

  

Evropská konference EPSU o zdraví 2011 
Evropeizace zákon o zdravotnictví a systém zdravotní pé e a

spole né problémy pracovník ve zdravotnictví

18.
RIN Grand Hotel, Bukure

Kontaktní osoba: Mathias Maucher 

Vá ené kolegyn , vá ení kolegové,

Návrh sekretariátu EPSU na ka doro ní organizaci Evropské sektorové konference 
zam ené na r zné sektory byl p ijat Provád cí komisí EPSU dne 9.
2009. Druhá konference je zam ena na zdravotní a sociální slu by. Je nám 
pot ením pozvat vás na

 

EPSU Evropskou konferenci o zdraví EPSU 2011,
bude konat v Bukure ti dne 18. a 19. íjna 2011 v
informaci p ikládáme mapu okolí.

 

za íná v úterý 18. íjna 2011 v 10.30 hod. (registrace za ne v 10.00 hod.) 
on í ve st edu 19. íjna 2011 v 13.30 hod.

Pro v echny ú astníky bude 18. íjna ve ve erních hodinách zorganizována 
centru Bukure ti. Podrobnosti obdr íte pozd ji.

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
ájemce zorganizována prohlídka rumunského parlamentu

hodiny). Dal í informace naleznete v

Ú elem této konference je zabývat se a diskutovat o t ech rozsáhlých tématech:
Evropeizace národních systém 
Role sociálních partner ve zdravotním sektoru;
Financování zdravotní pé e v

P eshrani ní mobilita pracovník ve zdravotnictví: Problematika náboru, 
acovních podmínek a záruky kolektivních pracovních práv.

S finan ní podporou Evropské komise

 

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

Kontaktní osoba: Mathias Maucher 

 

mmaucher@epsu.org

Vá ené kolegyn , vá ení kolegové,

 

Návrh sekretariátu EPSU na ka doro ní organizaci Evropské sektorové konference 
zam ené na r zné sektory byl p ijat Provád cí komisí EPSU dne 9.
2009. Druhá konference je zam ena na zdravotní a sociální slu by. Je nám 

EPSU Evropskou konferenci o zdraví EPSU 2011,
bude konat v Bukure ti dne 18. a 19. íjna 2011 v

za íná v úterý 18. íjna 2011 v 10.30 hod. (registrace za ne v 10.00 hod.) 
on í ve st edu 19. íjna 2011 v 13.30 hod.

 

Pro v echny ú astníky bude 18. íjna ve ve erních hodinách zorganizována 
centru Bukure ti. Podrobnosti obdr íte pozd ji.

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
prohlídka rumunského parlamentu

hodiny). Dal í informace naleznete v

 

ásti PRAKTICKÉ INFORMACE .

Ú elem této konference je zabývat se a diskutovat o t ech rozsáhlých tématech:
Evropeizace národních systém zdravotní pé e / zákon o zdravotnictví: 
Role sociálních partner ve zdravotním sektoru;
Financování zdravotní pé e v

 

kontextu krize a úsporných zákonech v

P eshrani ní mobilita pracovník ve zdravotnictví: Problematika náboru, 
acovních podmínek a záruky kolektivních pracovních práv.

finan ní podporou Evropské komise

Ob ník EPSU . 45 (2011)
V em len m Stálé komise EPSU pro 
zdravotní a sociální slu by
Cc: P idru eným organizacím 
p sobícím v
sociálních slu eb

 

Evropská konference EPSU o zdraví 2011 
Evropeizace zákon o zdravotnictví a systém zdravotní pé e a

spole né problémy pracovník ve zdravotnictví

19. íjna 2011

 

RIN Grand Hotel, Bukure

mmaucher@epsu.org

Návrh sekretariátu EPSU na ka doro ní organizaci Evropské sektorové konference 
zam ené na r zné sektory byl p ijat Provád cí komisí EPSU dne 9.
2009. Druhá konference je zam ena na zdravotní a sociální slu by. Je nám 

EPSU Evropskou konferenci o zdraví EPSU 2011,
bude konat v Bukure ti dne 18. a 19. íjna 2011 v

 

RIN Grand Hotelu. 

za íná v úterý 18. íjna 2011 v 10.30 hod. (registrace za ne v 10.00 hod.) 

Pro v echny ú astníky bude 18. íjna ve ve erních hodinách zorganizována 
centru Bukure ti. Podrobnosti obdr íte pozd ji.

 

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
prohlídka rumunského parlamentu

ásti PRAKTICKÉ INFORMACE .

Ú elem této konference je zabývat se a diskutovat o t ech rozsáhlých tématech:
zdravotní pé e / zákon o zdravotnictví: 

Role sociálních partner ve zdravotním sektoru;
kontextu krize a úsporných zákonech v

P eshrani ní mobilita pracovník ve zdravotnictví: Problematika náboru, 
acovních podmínek a záruky kolektivních pracovních práv.

 

finan ní podporou Evropské komise

Ob ník EPSU . 45 (2011)
V em len m Stálé komise EPSU pro 
zdravotní a sociální slu by
Cc: P idru eným organizacím 
p sobícím v

 

sektoru zdravotních a 
sociálních slu eb

 

Evropská konference EPSU o zdraví 2011 
Evropeizace zákon o zdravotnictví a systém zdravotní pé e a

spole né problémy pracovník ve zdravotnictví

RIN Grand Hotel, Bukure

 

mmaucher@epsu.org

  

Návrh sekretariátu EPSU na ka doro ní organizaci Evropské sektorové konference 
zam ené na r zné sektory byl p ijat Provád cí komisí EPSU dne 9.
2009. Druhá konference je zam ena na zdravotní a sociální slu by. Je nám 

EPSU Evropskou konferenci o zdraví EPSU 2011,
RIN Grand Hotelu. 

za íná v úterý 18. íjna 2011 v 10.30 hod. (registrace za ne v 10.00 hod.) 

Pro v echny ú astníky bude 18. íjna ve ve erních hodinách zorganizována 

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
prohlídka rumunského parlamentu

 

(doba trvání: 1,5 a 2 
ásti PRAKTICKÉ INFORMACE .

Ú elem této konference je zabývat se a diskutovat o t ech rozsáhlých tématech:
zdravotní pé e / zákon o zdravotnictví: 

Role sociálních partner ve zdravotním sektoru;

 

kontextu krize a úsporných zákonech v

P eshrani ní mobilita pracovník ve zdravotnictví: Problematika náboru, 
acovních podmínek a záruky kolektivních pracovních práv.

finan ní podporou Evropské komise

 
Ob ník EPSU . 45 (2011)

 
V em len m Stálé komise EPSU pro 
zdravotní a sociální slu by

 

Cc: P idru eným organizacím 
sektoru zdravotních a 

Evropská konference EPSU o zdraví 2011 

 

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

 

Návrh sekretariátu EPSU na ka doro ní organizaci Evropské sektorové konference 
zam ené na r zné sektory byl p ijat Provád cí komisí EPSU dne 9.-10. listopadu 
2009. Druhá konference je zam ena na zdravotní a sociální slu by. Je nám 

EPSU Evropskou konferenci o zdraví EPSU 2011,

 

která se 
RIN Grand Hotelu. Pro va i 

za íná v úterý 18. íjna 2011 v 10.30 hod. (registrace za ne v 10.00 hod.) 

Pro v echny ú astníky bude 18. íjna ve ve erních hodinách zorganizována 

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
(doba trvání: 1,5 a 2 

ásti PRAKTICKÉ INFORMACE .

 

Ú elem této konference je zabývat se a diskutovat o t ech rozsáhlých tématech:
zdravotní pé e / zákon o zdravotnictví: 

kontextu krize a úsporných zákonech v

P eshrani ní mobilita pracovník ve zdravotnictví: Problematika náboru, 
acovních podmínek a záruky kolektivních pracovních práv.

  
V em len m Stálé komise EPSU pro 

sektoru zdravotních a 

Evropeizace zákon o zdravotnictví a systém zdravotní pé e a

 

Návrh sekretariátu EPSU na ka doro ní organizaci Evropské sektorové konference 
10. listopadu 

2009. Druhá konference je zam ena na zdravotní a sociální slu by. Je nám 
která se 

Pro va i 

za íná v úterý 18. íjna 2011 v 10.30 hod. (registrace za ne v 10.00 hod.) 

Pro v echny ú astníky bude 18. íjna ve ve erních hodinách zorganizována ve e e 

19. íjna 2011 po skon ení konference, pravd podobn asi ve 14.30 hod. bude pro 
(doba trvání: 1,5 a 2 

Ú elem této konference je zabývat se a diskutovat o t ech rozsáhlých tématech:

 

zdravotní pé e / zákon o zdravotnictví: 

kontextu krize a úsporných zákonech v

 

celé 

P eshrani ní mobilita pracovník ve zdravotnictví: Problematika náboru, 

  



 
Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 
Podrobn j í informace budou brzy následovat.

 
Konferenci bude p edcházet 
slu by, která se bude konat 18. íjna 2011 ráno
Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
programu. V
konferenci a Stálé komisi 
obou akcí.

 

Jazyky

 

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, 
ru tiny, pan l tiny a véd tiny.

 

Praktické informace

 

V

 

ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

 

Registrace a víza

 

Vypl te a 
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 
ve dnech 18. a 19. íjna.

 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 
informace o tom, jak postupovat. 
INFORMACE .

 

S pozdravem,

  

Carola FISCHBACH
Generální tajemnice EPSU

 

Seznam p
(oblast vyhrazená pouze pro leny 
U ivatelské jméno: Workers, heslo: 8million)

     
Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 
Podrobn j í informace budou brzy následovat.

Konferenci bude p edcházet 
slu by, která se bude konat 18. íjna 2011 ráno
Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
programu. V
konferenci a Stálé komisi 
obou akcí.

 

Jazyky

 

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, 
ru tiny, pan l tiny a véd tiny.

Praktické informace

 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

Registrace a víza

Vypl te a za lete nám p ilo ený ú astnický formulá 
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 
ve dnech 18. a 19. íjna.

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 
informace o tom, jak postupovat. 
INFORMACE .

S pozdravem,

Carola FISCHBACH
Generální tajemnice EPSU

Seznam p íloh:
(oblast vyhrazená pouze pro leny 
U ivatelské jméno: Workers, heslo: 8million)

 

Návrh programu konference (

 

Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu (

 

Formulá pro ú astníky

 

Mapa okolí hotelu

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 
Podrobn j í informace budou brzy následovat.

Konferenci bude p edcházet 
slu by, která se bude konat 18. íjna 2011 ráno
Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
programu. V

 

registra ním formulá i se v ak ji m ete zaregistrovat k
konferenci a Stálé komisi 

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, 
ru tiny, pan l tiny a véd tiny.

Praktické informace

 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

Registrace a víza

 

za lete nám p ilo ený ú astnický formulá 
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 
ve dnech 18. a 19. íjna.

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 
informace o tom, jak postupovat. 
INFORMACE .

 

S pozdravem,

 

Carola FISCHBACH-PYTTELOVÁ
Generální tajemnice EPSU

íloh:

 

najdete na: 
(oblast vyhrazená pouze pro leny 
U ivatelské jméno: Workers, heslo: 8million)

Návrh programu konference (
Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu (
Formulá pro ú astníky
Mapa okolí hotelu

 
Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 
Podrobn j í informace budou brzy následovat.

Konferenci bude p edcházet 35. setkání Stálé komise p
slu by, která se bude konat 18. íjna 2011 ráno
Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 

registra ním formulá i se v ak ji m ete zaregistrovat k
konferenci a Stálé komisi 

 

srde n vás k

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, 
ru tiny, pan l tiny a véd tiny.

 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

za lete nám p ilo ený ú astnický formulá 
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 
ve dnech 18. a 19. íjna.

 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 
informace o tom, jak postupovat. 

PYTTELOVÁ

 

Generální tajemnice EPSU

 

najdete na: http://www.epsu.org/a/7364
(oblast vyhrazená pouze pro leny 
U ivatelské jméno: Workers, heslo: 8million)

Návrh programu konference (dokument je práv p ekládán
Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu (
Formulá pro ú astníky

 

S finan ní podporou Evropské ko

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 
Podrobn j í informace budou brzy následovat.

35. setkání Stálé komise p
slu by, která se bude konat 18. íjna 2011 ráno
Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 

registra ním formulá i se v ak ji m ete zaregistrovat k
srde n vás k

 

tomu zveme, pokud se chcete zú astnit 

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, 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

za lete nám p ilo ený ú astnický formulá 
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 
informace o tom, jak postupovat. Dal í informace naleznete v

 

http://www.epsu.org/a/7364
(oblast vyhrazená pouze pro leny - v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 
U ivatelské jméno: Workers, heslo: 8million)

 

dokument je práv p ekládán
Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu (

finan ní podporou Evropské ko

Ob ník 

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 
Podrobn j í informace budou brzy následovat.

 
35. setkání Stálé komise p

slu by, která se bude konat 18. íjna 2011 ráno

 

Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
registra ním formulá i se v ak ji m ete zaregistrovat k

tomu zveme, pokud se chcete zú astnit 

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, 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

za lete nám p ilo ený ú astnický formulá nejpozd ji do 8. zá í 2011.
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 

Dal í informace naleznete v

http://www.epsu.org/a/7364
v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 

dokument je práv p ekládán
Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu (dokument je práv p ekládán

 

finan ní podporou Evropské ko

Ob ník EPSU . 45 (2011) 

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud
spolufinancovat Evropská komise). M eme také usilovat o deklaraci/rezoluci EPSU
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 

35. setkání Stálé komise pro zdravotní a sociální 

 

od 8.30 hod do 10.15 hod. 
Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 

registra ním formulá i se v ak ji m ete zaregistrovat k
tomu zveme, pokud se chcete zú astnit 

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, 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

nejpozd ji do 8. zá í 2011.
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 

Dal í informace naleznete v

 

ásti PRAKTICKÉ 

http://www.epsu.org/a/7364

 

v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 

dokument je práv p ekládán) 
Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 

dokument je práv p ekládán

finan ní podporou Evropské komise 

45 (2011) 

 
strana 

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bud

deklaraci/rezoluci EPSU
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 

ro zdravotní a sociální 
od 8.30 hod do 10.15 hod. 

Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
registra ním formulá i se v ak ji m ete zaregistrovat k

 

ú asti 
tomu zveme, pokud se chcete zú astnit 

Bude zaji t no aktivní tlumo ení (tak e m ete naslouchat a hovo it v tomto jazyce) do 
ital tiny, rumun tiny, 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 
ubytování, tlumo ení, nasm rování do hotelu a rovnováze en a mu .

 

nejpozd ji do 8. zá í 2011.
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

Budeme pot ebovat dodate né informace od ú astník , kte í pro cestu do Rumunska 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 

ásti PRAKTICKÉ 

v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 

Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
dokument je práv p ekládán

strana 2 

Pro konferenci p ipravíme podkladové dokumenty zam ené na t i hlavní témata 
konference, z ásti financované výzkumníky (konferenci a výzkum a publikaci bude 

deklaraci/rezoluci EPSU

 
nap . o udr itelném financování systém a slu eb zdravotní pé e v Evrop . 

ro zdravotní a sociální 
od 8.30 hod do 10.15 hod. 

Pozvánku na toto setkání vám po leme zvlá a ve vhodném termínu roze leme návrh 
ú asti na 

tomu zveme, pokud se chcete zú astnit 

Bude zaji t no aktivní tlumo ení (tak e m ete naslouchat a hovo it v tomto jazyce) do 
ital tiny, rumun tiny, 

p ilo eném souboru najdete praktické informace o finan ní pomoci, cestování, 

nejpozd ji do 8. zá í 2011.

 

Pro 
usnadn ní na eho plánování prosím uve te informace týkající se v ech ty akcí/aktivit 

do Rumunska 
pot ebují víza. Po registraci obdr íte dopis s pozvánkou vydaný EPSU a dal í 

ásti PRAKTICKÉ 

v p ípad pot eby klikn te na tla ítko Aktualizovat! 

Praktické informace o finan ní pomoci, cestování, ubytování, tlumo ení, 
dokument je práv p ekládán) 

http://www.epsu.org/a/7364
http://www.epsu.org/a/7364
http://www.epsu.org/a/7364
http://www.epsu.org/a/7364

