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SKUPAJ NAD IZZIVE
TRGA DELA
Študijski obisk na Finskem
Obisk latvijskega sindikata
na KSJS
Projektne aktivnosti

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
na Finskem

V okviru projekta KSJS je bil v juniju 2019 izveden študijski obisk na
Finskem. Študijskega obiska sta se udeležila dva predstavnika KSJS in
dva predstavnika OZS (partnerji na projektu).
Program študijskega obiska je bil vsebinsko bogat in je bil skoordiniran
s strani KSJS in OAJ (Kirsi Sutton). Obisk je obsegal srečanja na naslednjih organizacijah:
- Sindikat za izobraževanje na Finskem (OAJ)
- Finska obrtna organiizacija (TAITO)
- Finski vrtec
- Federacija finskih podjetij (YRITTAJAT)
- Centralna organizacija finskih sindikatov (SAK)
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Obisk latvijskega
sindikata na KSJS

V mesecu septembru 2019 nas je obiskala delegacija Konfederacije sindikatov Latvije. Na delovnem sestanku smo izmenjali izkušnje na področju
implementacije kolektivnih pogodb v javnem sektorju, dejanskega stanja
zaposlenih v obeh državah ter se dotaknili ključnega izziva sindikatov in
sicer kako v sindikate privabiti mlade ljudi. Diskusija obeta tudi dolgoročno sodelovanje na mednarodnem nivoju in povezovanju.
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Projektne aktivnosti do
konca leta 2019

V okviru projekta KSJS Skupaj nad izzive trga dela bomo do
konca leta 2019 izvedli naslednje aktivnosti:
10. 10. 2019 - V. regionalni posvet KSJS in SZSVZ
17. in 18. 10. 2019 - I. mednarodni posvet KSJS in SDZNS
24. 10. 2019 - VI. regionalni posvet KSJS in PSS
Konec novembra 2019 izvedli prvi skupni sestanek v obliki regionalnega srečanja/regionalne točke vseh sedmih sindikatov in
KSJS
Izdali informativne zgibanke za področje vseživljenjskega učenja
in pravnega varstva
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