„Zukunftspfade / !cie"ki Przysz#o$ci“
Polsko-niemiecka sie%
m#odych cz#onków zwi&zków zawodowych
z Euroregionu Viadrina
Projekt mi'dzyregionalnej rady
zwi&zków zawodowych Viadrina

We wspó#pracy z
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Geneza inicjatywy
•

Ze zmienionych ramowych warunków politycznych i ekonomicznych (europejski proces
integracji, globalizacja) wynika dla zwi!zków zawodowych praktyczna konieczno$%
intensywniejszego rozwijania strategii i kooperacji ponad granicami, aby móc dalej
skutecznie reprezentowa" interesy pracowników.

•

Europejska p#aszczyzna wspó#pracy zyskiwa#a w ostatnich latach i dziesi'cioleciach stale
coraz wi'ksze znaczenie. Proces integracji europejskiej stworzy# nowe szanse i wyzwania (np.
wspólny rynek UE, unia walutowa), ale tak$e dodatkowe instrumenty dla pracowników i ich
zwi!zków (np. europejskie rady zak#adowe, europejski dialog spo#eczny).

•

Europa integruje si% na granicach: mi'dzyregionalna rada zwi&zków zawodowych uzyska#a
pozycj% wa$nego forum intensywnej wspó#pracy zwi!zków zawodowych ponad granicami.

•

Pomimo upadku „$elaznej kurtyny“ i geograficznej blisko&ci ci&gle jeszcze po obu stronach
Odry uprzedzenia, stereotypy, ale tak"e praktyczne trudno$ci (przede wszystkim natury
j%zykowej) przeszkadzaj! w nawi!zaniu &cis#ej wspó#pracy.

•

Wymiana pomi'dzy m#odymi zwi&zkowcami z obu krajów to istotny wk#ad w rozwijanie
kooperacji pomi%dzy niemieckimi i polskimi cz#onkami zwi!zków zawodowych.
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Sie% sk#ada si' obecnie z ok. 25
m#odych cz#onki( i cz#onków
zwi&zków zawodowych z Berlina/
Brandenburgii (D) i Wielkopolski (D).
Cele sieci:
• „Pozna% s&siadów”
• Dialog i wymiana do$wiadcze( z kolegami
z s&siedniego kraju na temat wyzwa(
stoj&cych przed pracownikami i ich
zwi&zkami po obu stronach Odry oraz w
innych tematach europejskich i
globalnych
• Nawi&zywanie kontaktów
• Planowanie i realizacja wspólnych dzia#a(
ponad granicami
IPA

Cykl warsztatów w ramach sieci
Warsztaty 1: Relacje pracy w Niemczech i w Polsce
16. - 18. czerwiec 2006, Marwice (PL)

Warsztaty 2: Europa i zwi&zki zawodowe
3. - 5. listopad 2006, Marwice (PL)

Warsztaty 3: Globalizacja – szanse i wyzwanie dla
pracowników i zwi&zków zawodowych
27. - 29. kwiecie( 2007, Marwice (PL)

Warsztaty 4: Zak#adowa reprezentacja pracowników w
Polsce i w Niemczech
25. - 26. kwiecie( 2008, Berlin (D)
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• Ró"norodno$% metod
Przekazywanie tre$ci poprzez referaty daj&ce
impuls do dyskusji, wyg#aszane tak"e przez
go$ci, metody aktywizuj&ce, jak np.: scenki
odgrywane z podzia#em na role, pisanie
scenariuszy.

• Interakcja i wymiana
Praca w grupach, dyskusje, wieczory
narodowe …

• Osoby ucz&ce si' wspólnie z
uczestnikami zamiast ekspertów
Wykorzystanie w#asnych potencja#ów:
wielostronne do$wiadczenia uczestników
umo"liwiaj& uczenie si' od siebie wzajemnie i
we wspólnym gronie
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Wi'cej informacji
(Dokumentacje, ulotki, metodyka)

'cie$ki przysz#o&ci w Internecie (w fazie
tworzenia):
http://lichtertruhe.de/zukunftspfade
Dalsze informacje:
http://www.ipa-netzwerk.de/content/view/73

Kontakt
Thomas Mehlhausen / Michael Stollt, IPA
Tel.: + 49 (0)30 – 89677 96007
mehlhausen@ipa-netzwerk.de / stollt@ipa-netzwerk.de

Dirk Höhner / Ewa Trutkowski, KOWA
Tel: +49 (0)335 5534 5902
kowa-int@uni-ffo.de

Sie% jest otwarta dla zainteresowanych nowych cz#onków!
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