Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja EDUCA@SSSH
ožujak – lipanj 2017.

Tehničke upute za prijavu
Tko se može prijaviti
Za sudjelovanje na tečajevima mogu se prijaviti sindikalni povjerenici, članovi sindikalnih
povjereništava i sindikalni aktivisti sindikata udruženih u SSSH.

Postupak prijave
Za prijavu je potrebno poslati ispunjeni prijavni obrazac na e-mail educa@sssh.hr ili faks 01 46 55
053, vodeći računa o rokovima prijave za svaki pojedini tečaj koji su navedeni u tablici u
nastavku. Molimo vas ipak da svoju prijavu pošaljete što ranije, kako bismo vam mogli što ranije
potvrditi sudjelovanje, odnosno planirati eventualne dodatne termine.
Nakon primitka prijavnog obrasca, kontaktirat ćemo vaš sindikat, kao i vas osobno, kako bismo
potvrdili sudjelovanje i dogovorili plaćanje kotizacije.
Održavanje svakog pojedinog tečaja ovisi o minimalnom broju prijavljenih sudionika (15
sudionika). Za svaki pojedini tečaj ograničen je i maksimalni broj sudionika (20 do 25, ovisno o
lokaciji). U slučaju velikog broja prijava, pokušat ćemo organizirati dodatne termine za pojedine
tečajeve.
Održavanje svakog tečaja bit će potvrđeno čim se prijavi minimalni broj polaznika, a najkasnije
sedam dana prije održavanja tečaja. Svim prijavljenim sudionicima izravno ćemo se javiti čim
budemo u mogućnosti potvrditi održavanje pojedinog tečaja.

Lokacije i trajanje tečajeva
Jednodnevni tečajevi, u trajanju od 9 do 17 sati održavaju se u prostorijama SSSH:
ZAGREB
SPLIT

Radnički dom, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, dvorana 226 (drugi kat)
Marmontova 1, drugi kat

OSIJEK

Trg Ante Starčevića 10

RIJEKA

Krešimirova 4, prvi kat

ČAKOVEC

Trg Republike 1

Dvodnevni tečajevi održavaju se u Stubičkim Toplicama, Daruvarskim toplicama i Medulinu, s
početkom rada prvi dan nakon ručka (ručak od 12:00 sati, radni dio od 13:00 do 16:30 sati), te
odlaskom drugi dan nakon ručka (radni dio od 9:00 do 13:00 sati).

Kotizacija
Budući da se ovaj ciklus provodi bez potpore vanjskih izvora financiranja, te da financijski plan
SSSH ne predviđa sredstva koja bi omogućila financiranje edukacije u ovolikom opsegu, sukladno
odluci Predsjedništva Vijeća SSSH tečajevi u sklopu ovog ciklusa financirat će se putem kotizacije,
čiji je iznos izračunat na temelju prosječnog troška održavanja svih predviđenih tečajeva.

Kotizacija iznosi 200,00 kuna za jednodnevne, te 550,00 kuna za dvodnevne tečajeve. U iznos
kotizacije uključeni su troškovi smještaja u dvokrevetnim sobama (uz mogućnost doplate za
jednokrevetnu sobu), prehrane i osvježenja za sudionike. Za svakog polaznika osiguran je po
jedan primjerak materijala za polaznike za svaki tečaj. Ostatak iznosa kotizacije služi isključivo za
pokrivanje organizacijskih troškova tečajeva.
Putne troškove sudionici snose sami.
Nakon potvrde održavanja svakog pojedinog tečaja, te potvrde sudjelovanja pojedinog polaznika,
izravno ćemo se javiti svakom polazniku s podacima za uplatu kotizacije. Kotizaciju je potrebno
uplatiti najkasnije 5 dana prije održavanja tečaja.

Rokovi za prijavu i plaćanje kotizacije

1

2

Tečaj

Lokacija i datum

Rok za prijavu i plaćanje
kotizacije

Sindikat – glas radnika – ORGANIZACIJA I
VOĐENJE SINDIKALNE PODRUŽNICE

Čakovec, 16. ožujka

PRIJAVA: 9. ožujka
KOTIZACIJA: 11. ožujka

Medulin, 17. i 18. svibnja

PRIJAVA: 7. svibnja
KOTIZACIJA: 12. svibnja

Zagreb, 22. ožujka

PRIJAVA: 15. ožujka
KOTIZACIJA: 17. ožujka

Split, 23. svibnja

PRIJAVA: 15. svibnja
KOTIZACIJA: 18. svibnja

Prepoznaj, djeluj, zaštiti – ZAŠTITA PRAVA
ČLANOVA I RADNO PRAVO

3

Zajedno smo jači – SINDIKAT I ULOGA
SINDIKALNOG POVJERENIKA

Rijeka, 28. ožujka

PRIJAVA: 21. ožujka
KOTIZACIJA: 23. ožujka

4

Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo
– UVOD U KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Daruvarske toplice, 6. i 7.
travnja

PRIJAVA: 27. ožujka
KOTIZACIJA: 1. travnja

5

Uštekaj se u sindikat – UČLANJIVANJE I
AKTIVIZAM

Čakovec, 25. travnja

PRIJAVA: 18. travnja
KOTIZACIJA: 20. travnja

6

Anatomija sindikata - ORGANIZACIJA I
FUNKCIONIRANJE SINDIKATA

Zagreb, 4. svibnja

PRIJAVA: 27. travnja

7

Dostojanstven rad, dostojanstven život –
ZDRAVLJE, SIGURNOST I DOSTOJANSTVO NA
RADU

Osijek, 9. svibnja

PRIJAVA: 28. travnja
KOTIZACIJA: 4. svibnja

8

Rad nije roba – OSNOVE EKONOMIJE RADA

Zagreb, 11. svibnja

PRIJAVA: 4. svibnja
KOTIZACIJA: 6. svibnja

9

Slušaj, misli, govori – OSNOVE USPJEŠNOG
KOMUNICIRANJA

Zagreb, 25. svibnja

PRIJAVA: 15. svibnja
KOTIZACIJA: 20. svibnja

10

Ljudi su snaga – MOBILIZACIJA,
ORGANIZIRANJE SINDIKALNIH I
INDUSTRIJSKIH AKCIJA

Stubičke toplice, 1. i 2.
lipnja

PRIJAVA: 28. svibnja
KOTIZACIJA: 25. svibnja

KOTIZACIJA: 29. travnja

Kontakt
Za sve dodatne informacije slobodno se obratite kolegici Ernestini Kirasić na e-mail
educa@sssh.hr, telefon 01 46 55 048 ili mobitel 099 738 33 70.

