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Usposabljanja

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.

Dogodki

Enajsti regionalni posvet (17. 9. 2020) je bil organiziran v okviru projekta
KSJS z naslovom Skupaj nad izzive trga dela. Posvet je potekal v prostorih Hotelu Radenci, v Radencih. Eden izmed poglavitnih ciljev posveta
je bila tudi vzpostavitev regionalne točke KSJS za mirno reševanje sporov
in vseživljenjskega učenja (eden izmed prioritet projekta KSJS Skupaj nad
izzive trga dela).
Program regionalnega posveta je bil zastavljen na način krepitve socialnega dialoga in opolnomčenje udeležencev regionalnega posveta glede
socialnega dialoga na nivoju sindikatov, pridruženih pri KSJS. Prvi del
posveta je bil namenjen motivacijskim govorom predsednika in podpredsednice KSJS ter predsednikom/predsednicam sindikatom, vključenih
v KSJS. Drugi del je pa obsegal motivacijsko predavanje dr. Zdravka
Zupančiča. Posveta se je udeležilo 40 udeležencev.

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.

V septembru 2020 smo organizirali še dva regionalna posveta.
Deseti regionalni posvet je bil organiziran v okviru projekta KSJS z naslovom Skupaj nad izzive trga dela. Posvet je potekal v prostorih KSJS, v Ljubljani. Eden izmed poglavitnih ciljev posveta je bila predstavitev študije,
izdelane v okviru projekta KSJS Skupaj nad izzive trga dela z naslovom
Analiza uvrstitve pooblaščenih uradnih oseb v plačne razrede na podlagi
primerjav, izhajajoč iz meril in kriterijev.
Deveti regionalni posvet je bil organiziran v okviru projekta KSJS z naslovom Skupaj nad izzive trga dela in v sodelovanju s SVIZ-om. Posvet je
potekal v prostorih SVIZ-a, na Oražnovi 3, v Ljubljani.
Program regionalnega posveta je bil zastavljen na način krepitve socialnega dialoga in opolnomčenje udeležencev regionalnega posveta glede
socialnega dialoga na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije.
Posebni prispevki so bili dani s strani sindikalnih zaupnikov v določenih
institucijah (izkušnje z uvajanjem modelov izobraževanja, ovrednotenje
dodatnih obremenitev učiteljev v šolah). Zadnji del posveta je bil namenjen predstavitev poteka socialnega dialoga glede sprejetja sprememb
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v VIZ, ki je potekal med časom
epidemije.
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.
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