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Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza członkinie i
członków organizacji pozarządowych zajmujących się prawami kobiet do
udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli, który odbędzie się w dniach
29-31 marca 2017 r. Podczas spotkań w instytucjach unijnych
przedstawione zostaną działania Unii Europejskiej w kwestii
równouprawnienia kobiet oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec nich.
Termin przysyłania zgłoszeń - do 10 lutego br.
Wyjazd studyjny do Brukseli dla organizacji pozarządowych zajmujących
się prawami kobiet organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce (PKE).
Termin: 29-31 marca 2017 r.
Tematyka wyjazdu: Działania Unii Europejskiej na rzecz równości kobiet
i mężczyzn oraz eliminacji przemocy wobec kobiet, w tym m.in.:
kampania informacyjna Komisji Europejskiej "Powiedz nie! Stop przemocy
wobec kobiet"; możliwości finansowania projektów z zakresu promowania
i ochrony praw kobiet oraz akcji edukacyjnych mających na celu
zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet; kwestia praw kobiet w
Parlamencie Europejskim; działalność organizacji pozarządowej w
obszarze praw kobiet w Brukseli.
UWAGA: Program wizyty jest w trakcie tworzenia, w związku
poszczególne zagadnienia mogą ulec pewnym modyfikacjom.

z
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Instytucje, w których planowane są spotkania: Komisja Europejska,
Parlament
Europejski,
Europejski
Komitet
Ekonomiczno-Społeczny,
belgijska lub międzynarodowa organizacja pozarządowa (do potwierdzenia
– agenda w trakcie tworzenia).
Ramowy program:
29/03/2017 (środa) - przyjazd do Warszawy, spotkanie przedwyjazdowe w
PKE - wylot
z Warszawy popołudniu, zakwaterowanie w Brukseli.
30/03/2017 (czwartek) – rano: spotkania z przedstawicielami Komisji
Europejskiej, popołudniu: spotkania z przedstawicielami Parlamentu
Europejskiego (PE) i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego
(EKES)
31/03/2017 (piątek) - rano: spotkania z przedstawicielami Komisji
Europejskiej, popołudniu: spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowej, wieczorem: wylot z Brukseli
Język roboczy: spotkania będą prowadzone w języku angielskim. Możliwe
jest zapewnienie tłumaczenia z i na polski.
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KWESTIE ORGANIZACYJNE
Komisja Europejska pokrywa koszt:
-transportu z siedziby Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w
Polsce na/z lotnisko Chopina w Warszawie,
-transportu z/na lotnisko Zaventem w Brukseli do/z hotelu,
-przelotów na trasie Warszawa-Bruksela-Warszawa,
-zakwaterowania w hotelu w Brukseli - 2 doby w pokoju jednoosobowym
(ze śniadaniem),
-posiłków (2 x lunch i 1 x kolacja w Brukseli),
-noclegu 5 października w Warszawie dla uczestników spoza Warszawy
(jeśli przylot będzie po godzinie 20.00),
-podróży do Warszawy 29 marca (koszt biletu II klasy PKP).
Komisja Europejska nie pokrywa kosztów:
-powrotu z Warszawy ostatniego dnia,
-kolacji 29 marca 2017 r.,
-biletów komunikacji miejskiej w Brukseli.
Wkład własny: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce nie
pokrywa kosztów ubezpieczenia. PKE rekomenduje posiadanie karty EKUZ
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie
bagażu na czas wyjazdu.
ZG?OSZENIA
Termin zgłoszeń: Wypełniony formularz należy przesłać do 10 lutego 2017 r. godz. 23:59 CET
na adres:COMM-REP-WAW-ZAPISY@ec.europa.eu

Kryteria kwalifikacji:
-działalność organizacji w obszarze praw kobiet poparta zapisem w
statucie organizacji i przykładami podejmowanych przez organizację
inicjatyw w tym zakresie;
-z danej organizacji może zgłosić się tylko jedna osoba;
-zgłoszona osoba musi mieć ukończone 18 lat;
-liczy się kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do
ostatecznego
wyboru
zgłoszeń
kierując
się
również
kryterium
geograficznym.
Liczba miejsc: 20
O zakwalifikowaniu na wyjazd studyjny uczestnicy zostaną poinformowani
drogą mailową do 17 lutego 2017 r.
Pytania prosz? kierowa? do:Katarzyna Pszczo?a (Katarzyna.PSZCZOLA@ec.europa.eu)

oraz

Anna Malik (Anna-Magdalena.MALIK@ec.europa.eu)
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