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VABILO
Dan za krepitev usposobljenosti
socialnih partnerjev SuSodCo
Seminar (28 junij 2021) and Delavnica (29 Junij 2021)
Spoštovani,
GZS Zbornica za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, koordinatorica konzorcija SuSodco, vas z
veseljem vabi na drugi dogodek za krepitev zmogljivosti (CBE) na temo: "Digitalizacija in digitalne spretnosti
v agendi socialnega dialoga". Gostitelja dogodka sta Bolgarska gradbena zbornica (BCC) in Zveza gradbeništva,
industrije in oskrbe z vodo Podkrepa (FCIW - PODKREPA).
Kot običajno je dogodek razdeljen na dva sklopa - seminar in delavnico. Seminar bo potekal 28. junija 2021
od 9.00 do 12.30 po srednjeevropskem času. Prvi panel se bo osredotočil na digitalizacijo z vidika evropskega
socialnega dialoga in njenega vpliva na naslednje ključne elemente - zaposlovanje, plačilo, poklicno
izobraževanje in usposabljanje (usposabljanje in prekvalifikacija), delovne pogoje in konflikte. Drugi panel
seminarja bo posvečen prilagojenemu usposabljanju na področju digitalnih veščin, ki bo zajemal naslednje
teme: učinkovito razširjanje vsebin socialnega dialoga in ustrezne kanale (spletna mesta, družbena omrežja,
mediji in druge platforme), digitalni marketing, upravljanje družbenih omrežij in nasveti za pisanje vsebin za
različne medijske kanale.
Na delavnici, ki je načrtovana za 29. junij 2021 od 9.00 do 12.00 po srednjeevropskem času, bodo v
interaktivnem delu sodelovali predstavniki delodajalcev in delojemalcev. Udeleženci bodo razdeljeni v tri
mednarodne skupine, v katerih bodo vadili novo pridobljene veščine o pisanju vsebin in uporabi digitalnih
orodij, uporabnih za socialni dialog.
Uradna jezika seminarja in delavnice sta angleščina in bolgarščina. Simultano prevajanje v naslednje jezike:
bolgarski, hrvaški, grški, angleški, madžarski in slovenski jezik bo zagotovljeno samo na seminarju 28. junija
2021.
Oba dogodka bosta potekala prek platforme Zoom. Prijavite se tukaj, da prejmete ustrezne povezave ZOOM.
Veselimo se srečanja z vami na prihajajočem tretjem dogodku za krepitev zmogljivosti v okviru projekta
SuSodCo.
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