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DODANA VREDNOST IN

TRAJNI VPLIV PROJEKTA
- izboljšane zmogljivosti in okrepljena vloga

socialnih partnerjev v gradbeni industriji

- kakovostni prispevek k evropskim razpravam in

vprašanjem socialnega dialoga v gradbenih

dejavnostih na ravni EU

- boljše regionalno in nacionalno upravljanje

socialnega dialoga v gradbenih dejavnostih

- prilagajanje socialnega dialoga spremembam v

zaposlovanju in izzivom povezanih z delom

Kontaktirajte predstavnika za več informacij:
Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica gradbeništva in industrije
gradbenega materiala
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
SLOVENIjA
+ 386 1 5898 246
www.susodco.eu

Izdelana bo nova brezplačna prilagojena platforma

za socialni dialog, ki predstavlja ključne pretekle in

sedanje pobude, kampanje in usmerjene projekte

socialnega dialoga v gradbenem sektorju.

Platforma bo zagotovila nadaljnje razširjanje in

izkoriščanje konceptov, uporabljenih metodologij,

rezultatov in učinkov, doseženih v EU na področju

socialnega dialoga
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December 2020: Dan za krepitev

usposobljenosti socialnih partnerjev

SUSODCO.

April 2021: Pomen komunikacijske

strategije za učinkovit socialni dialog.

Junij 2021: Digitalizacija gospodarstva v

okviru programa socialnega dialoga in

uvajanje digitalnih spretnosti.

September 2021: Komunikacijske

spretnosti za izvajanje socialnega dialoga.

Izboljševanje komunikacijskih spretnosti.

UPRAVIČENCI,
POVABLJENI K
SODELOVANJU NA CBES

1. ciljna skupina: socialni partnerji na ravni

gradbenih dejavnosti v partnerskih državah.

2. ciljna skupina: predstavniki socialni dialoga iz

ostalih gospodarskih dejavnostih.

3. ciljna skupina: evropski socialni partnerji.

1. poročilo projekta SUSODCO: Pregled situacije

socialnega dialoga v gradbeništvu v

jugovzhodni regiji EU (Bolgarija, Ciper, Hrvaška,

Grčija, Madžarska, Slovenija)

 

2. poročilo projekta SUSODCO: Pregled ključnih

iniciativ in projektov s področja socialnega

dialoga v gradbeništvu v EU v obdobju 2010–

2020

 

3. poročilo projekta SUSODCO: Pregled interne

in eksterne komunikacije delodajalskih in

delojemalskih organizacij s področje gradbenih

dejavnosti v jugovzhodni regiji EU (Bolgarija,

Ciper, Hrvaška, Grčija, Madžarska,

Slovenija)

 

4. poročilo projekta SUSODCO: Kapacitete

socialnih partnerjev za izvajanje socialnega

dialoga s področje gradbenih dejavnosti v

jugovzhodni regiji EU (Bolgarija, Ciper, Hrvaška,

Grčija, Madžarska, Slovenija)

GLAVNI CILJI PROJEKTA
SUSODCO

Ponovno aktiviranje nacionalnih socialnih

partnerjev na ravni gradbenih dejavnosti.

Zgraditi in izboljšati svoje sposobnosti za

uspešno in aktivno sodelovanje na področju

socialnega dialoga  glede na aktualni večletni

delovni program

za evropski socialni dialog v gradbeni industriji

(2020–2022) in nacionalne prednostne naloge v

gradbeništvu.

NAŠI KORAKI
ZAINTERESIRANI,
VKLJUČITE SE V NAŠ
PROJEKT!

Med projektom bomo organizirali štiri

osredotočene medsebojno povezane dogodke

za krepitev usposobljenosti (kompetenc).

Socialne partnerje iz vzhodne, srednje in

jugovzhodne Evrope bomo opremili z

dragocenimi in pomembnimi zmogljivostmi za

učinkovite in uspešne industrijske odnose.

Dvodnevni dogodki se bodo osredotočili na

naslednje teme:


