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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.

Študijski obisk v Italiji

V okviru projekta Skupaj nad izzive trga dela so se štirje zaposlenih pri socialnih partnerjih udeležili študijskega obiska v Italiji. Študijski obisk je bil
namenjen širjenju socialne mreže in povezanosti sindikatov na evropski ravni.
Študijski obisk je trajal dva dneva (9. in 10. 5. 2018) in je obsegal obisk v
CISL Veneto, COBIS, Regione Veneto.
CISL je sindikalna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1950 in vključuje
19 sindikatov s 412.896 člana. Med aktivnostmi CISL so najpomembnejše
pravna varnost zaposlitev članov sindikata, pomoč pri urejanju odnosov z
delodajalci, izvajanje neformalnega in kariernega svetovanja ter finančna
pomoč pri izgubi službe in v izjemnih dogodkih.
Regija Veneto je ena izmed najbolj razvitih regij v Italiji. Regione Veneto
vodi projekt Valore, v katerega je vključenih 650 podprojektov. Na razpis
se lahko prijavljajo podjetja, ki bodo zaposlila vsaj enega težje zaposljivega posameznika ali posameznika starega nad 54 let. Projekti se odvijajo na
dveh nivojih: prvi nivo je ocena intelektualnega kapitala in drugi nivo ocena
delovnih izkušenj.
Confratigianto ali COBISS združuje mala podjetja in zastopa tako delavce
kot tudi delodajalce. COBISS je rezultat kolektivnih pogajanj med različnimi
deležniki. Osnovni cilj njegovega delovanja je opolnomočiti delavce in delodajalce, da kontrolirajo delovne pogoje z vidika pravih informacij in ne z vidika
konflikta.
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Usposabljanja

V spomladanskih mesecih 2018 smo izvedli trimesečno usposabljanje s področja mirnega reševanja sporov - mediacije. Usposabljanje je zaključilo devet zaposlenih pri socialnih partnerjih. Izvajalec usposabljanja je bil Zavod Arsis.
V maju in juniju 2018 so se zaposleni pri socialnih partnerjih
udeležili usposabljanja s področja računalniških kompetenc, predvsem s področja naprednega MS Word in naprednega MS Excel.
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II. regionalni posvet

Skupaj nad izzive trga dela

V okviru projekta Skupaj nad izzivi trga dela je KSJS v sodelovanju s Sindikatom
delavcev v zdravstveni negi Slovenije organizirala drugi regionalni posvet (18. 10.
2018). Celodnevni regionalni posvet je ponujal različne teme za opolnomočenje
članov sindikatov in krepitev socialnega dialoga med zaposlenimi in delodajalci.
Bojan Hribar, vodja projekta je uvodoma predstavil projekt in vlogo KSJS v
vodenju socialnega dialoga na nacionalni ravni. Andraž Banfi iz Javnege štipendijskega, razvojnega, invalidskega, preživniskega sklada je predstavil evropski projekt ASI in nacionalne ukrepe za aktivno staranje zaposlenih na delovnem
mestu. Predstavnik projektnega partnerja Dušan Bavec pa zanimivo in natačno
razložil upokojitvene pogoje. Maruška Željeznov Seničar, koordinatorka projekta pa je popeljala udeležence v interaktivno delavnico, kjer so udeleženci aktivno
sodelovali pri reševanju konfliktov v medosebnih odnosih.
Prisotnost državne sekretarke na MJU in predstavnikov Sindikata delavcev v
zdravstveni negi je omogočilo socialni dialog na najvišjem nivoju, z izmenjavo
pričakovanj in dogovorom glede vodenja socialnega dialoga v prihodnosti.
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