
ПОДКРЕПА
НА  СОЦИАЛНИЯ  ДИАЛОГ  
ЗА  ЕФЕКТИВНО  БЪДЕЩО

СТРОИТЕЛСТВО

SUSODCO

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И

ДЪЛГОСРОЧНО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА
- Подобрен капацитет и засилена роля на
социалните партньори в строителната
индустрия
- Качествен принос към европейския дебат и
въпросите на социалния диалог в
строителния сектор на ниво ЕС
- По-добро регионално и национално
управление на социалния диалог в
строителната индустрия
- Адаптирането на социалния диалог към
промените в заетостта и свързаните с
работата предизвикателства

CONTACT A REPRESENTATIVE TODAY:

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
Chamber of Construction and Building Materials Industry of Slovenia
Dimičeva street 13, SI-1504 Ljubljana, SLOVENIA
www.gzs.si/zgigm

Нова безплатна специализирана платформа за
социалния диалог в строителната индустрия,

представяща ключови минали и текущи
инициативи, кампании и  проекти на социалния
диалог в сектора, ще осигури по-нататъшно
разпространение и използване на концепциите,

използваните методологии, резултати и
въздействия, постигнати в ЕС.
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Декември 2020: Национален
многогодишен проект на план за
социален диалог.

Април 2021: Значението на
комуникационната стратегия за
ефективен социален диалог.

Юни 2021: Дигитализацията на
икономиката в рамките на
програмата за социален диалог и
дигиталните умения.

Септември 2021: Същността на
комуникативните умения,

използвани за осъществяване на
социален диалог. Изглаждане на
пропуските в уменията на
партньорите.

БЕНЕФИЦИЕНТИ, ПОКАНЕНИ ДА
УЧАСТВАТ В
СЪБИТИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
КАПАЦИТЕТ

1-ва целева група: (секторни) социални
партньори в строителната индустрия на
съответните държави 

2-ра целева група: представители на страните от
комитета за социален диалог в строителната
индустрия
3-та целева група: организации на социалните
партньори, представляващи услуги,

представителни организации.

Доклад № 1: Преглед на състоянието на
социалния диалог в строителния сектор в
Югоизточния регион на ЕС (България,

Хърватия, Кипър, Гърция, Унгария,

Словения)

Доклад № 2: Преглед на ключовите
инициативи и проекти за социален диалог в
строителството в ЕС през периода 2010–2020

година

Доклад № 3:  Преглед на вътрешната и
външната комуникация на
работодателските организации и
синдикатите в строителството в
Югоизточния региона на ЕС (България,

Хърватия, Кипър, Гърция, Унгария,

Словения)

Доклад № 4: Капацитет на организациите на
социалните партньори за осъществяване на
социален диалог в строителната индустрия
в Югоизточния региона на ЕС (България,

Хърватия, Кипър,Гърция, Унгария, Словения)

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА
ПРОЕКТА SUSODCO

Да се реактивират националните секторни
социални партньори и да се изгради и подобри
техния капацитет за успешното им и активно
сътрудничество в областта на социалния
диалог, по отношение на следващата
многогодишна работна програма за
европейския социален диалог в строителната
индустрия (2020-2023 г.) и националните
приоритети на социалния диалог в
строителната индустрия.

НАШИТЕ СТЪПКИ ПОЛЗИТЕ ЗА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ ОТ
НАШИЯ ПРОЕКТ
По време на проекта ще организираме четири
фокусирани взаимосвързани събития за
изграждане на капацитет. Те ще дадат на
социалните партньори от Източна, Централна
и Югоизточна Европа ценен и значителен
капацитет за ефективни и ефикасни
индустриални отношения. Двудневните
събития ще се фокусират върху следните
теми:


