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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020.
11 Prednostne osi: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.
11. 2 Prednostne naložbe: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform
na državni, regionalni in lokalni ravni.
11. 2. 2 Specifičnega cilja: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Predstavitev
sindikata SIJ-US

SINDIKAT JAVNIH
USLUŽBENCEV SLOVENIJE
(SI-JUS)

V SI-JUS so vključeni javni uslužbenci v javnih zavodih, agencijah, uradih, državni upravi ter društvih in interesnih organizacijah javnega prava.
Javni sektor v Sloveniji zaposluje več kot 160.000 tisoč javnih uslužbencev.
Kljub temu, da jih je večina organiziranih v sindikate posameznih dejavnosti ali poklicev, številni javni uslužbenci oziroma zaposleni v javnih
zavodih, agencijah, vladnih službah, ministrstvih, organih v sestavi,
društvih in tudi interesnih združenjih javnega prava niso vključeni v
sindikat, ker njegovo delovanje ne pokriva njihovih interesov.
V SI-JUS se včlanjujejo javni uslužbenci, ki zagovarjajo soočanje s konkretnimi problemi in spopadanjem z izzivi, ki jih prinaša razvoj javnih
služb. Kot reprezentativni sindikat se vključuje v socialni dialog in
omogoča članstvu odločilen vpliv na odločitve, ki neposredno zadevajo materialni položaj ter socialne, kulturne, stanovske in druge interese
javnih uslužbencev.
Z vključitvijo čim večjega števila javnih uslužbencev bo SI-JUS ob ustrezni organiziranosti in s kakovostnimi predstavniki zagotavljal ustrezno zaščito in primeren status javnih uslužbencev. Za doseganje skupnih
ciljev javnih uslužbencev pa bo sodeloval pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.
Več o sindikatu si lahko ogledate: www.si-jus.si
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Usposabljanja

V okviru projekta KSJS je 13. in 14. 3. 2019 potekalo usposabljanje z
naslovom Javno nastopanje v kriznih situacijah. Usposabljanje je izvajala
organizacija Stopinje pod vodstvom Martina Lisca.
Prvi dan usposabljanja je obsegal javno nastopanje, ki ga je vodila radijska
voditeljica Anja Hlača Ferjančič. Vsebina drugega se je vezala na krizne
situacije. Dr. Damjana Pondelek, krizna komunikatorka nam je podala
veliko uporabnih informacij in nasvetov glede ranljivosti organizacije in
ustreznih ukrepov. Martin Lisec je oba dneva odlično povezal v celoto in
smiselnost usposabljanja.
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III. in IV. regionalni
posvet

Skupaj nad izzive trga dela

III. regionalni posvet projekta Skupaj nad izzive
trga dela je potekal 11. 2. 2019, v Portorožu. Posvet
je bil obeležen z najvišjim nivojem socialnega dialoga, saj so sodelovali ključni deležniki pri razvoju
slovenskega šolstva, minister dr. Jernej Pikalo in
glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj. Posveta se je
udeležilo več kot 300 predstavnikov osnovnih šol.
14. 2. 2019 je KSJS v sodelovanju s sindikatom SIJUS izvedel IV. regionalni posvet. Tematika posveta
je vsebovala vsebine s področja promocije zdravja
na delovnem mestu, upokojevanja, vseživljenjskega
učenja in aktualnih vsebin.
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