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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.

Usposabljanja

V juniju 2021 (3. 6. 2021) je potekalo usposabljanje na temo Vseživljenjsko
učenje in nevroznanost. Udeležilo se 35 zaposlenih pri sindikatih, združenih v
KSJS. Usposabljanje je potekalo v Strunjanu, na Domačiji Tran.
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Regionalni posveti

V maju 2021 sta bila izvedena dva on-line regionalna posveta KSJS Skupaj nad
izzive trga dela.
17. 5. 2021 se je posveta udeležilo 42 udeležencev iz različnih sindikatov,
pridruženih v KSJS. Osrednja tema je bilo opolnomočenje udeležencev iz vidika
aktualnih tem socialnega dialoga v Sloveniji.
20. 5. 2021 je bil regionalni posvet osredotočen na socialni dialog na delovnem
mestu, predvsem z vidika nasilja in mobinga. Osrednja govorka posveta je bila
vrhunska strokovnjakinja s področja mobinga, Doroteja Lešnik Muganoni.
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