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SKUPAJ NAD IZZIVE
TRGA DELA

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.

Usposabljanje
Socialna varnost
zaposlenih
- socialni marketing
12. 3. 2020 je potekalo enodnevno usposabljanje z naslovom Socialna varnost - socialni marketing. Usposabljanja se je udeležilo 8 zaposlenih pri
socialnih partnerjih. Osnovna tema je bila kako promovirati in predstaviti
socialne vrednote in socialno varnost tako ožji kot širši javnosti.
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Usposabljanje
Sodobni izzivi
migracij

V okviru projekta KSJS je potekalo usposabljanje s področja migracij in
socialnega varstva - socialnega marketinga.
5. 3. 2020 smo izvedli usposabljanje za zaposlene pri socialnih partnerjih z naslovom Sodobni izzivi migracij. Usposabljanje sta vodila Tjaša
Škedelj, pravnica iz Ministrstva za notranje zadeve in predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pridružila pa se nam je preko
skpy-a tudi Nina Lužnar, slovenka, ki živi v Veliki Britaniji, in deluje na
področju pomoči evropskim priseljencem v času Brexita.
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VI. regionalni posvet

Skupaj nad izzive trga dela

Brošura
Pošteni odnosi
na delovnem mestu

V okviru projekta smo izdali brošuro z naslovom Pošteni odnosi na delovnem mestu, ki je namenjena članom sindikatov pridruženim KSJS.
Brošura opredeljuje tako opredeljuje pravice in dolžnosti delodajalca in
delavca ter opisuje osnovne napotke pri ukrepanju pri trpinčenju in mobingu na delovnem mestu ter kršenju pravic iz delovnega razmerja.
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