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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 septembru 2021 sta potekali dve usposabljanji: izzivi migracij in slovensko
ogrodje kvalifikacij. Z obema smo zaključili cikel usposabljanj v okviru projekta
KSJS Skupaj nad izzive trga dela. Del usposabljanja je potekalo v živo, del pa v
e-učilnici.
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Regionalni posvet

XV. regionalni posvet je potekal 9. 9. 2021, v Termah Vivat, v Moravskih Toplicah.
Regionalni posvet je bil namenjen drugemu srečanju regionalne točke v Pomurju ter osvetlitvi aktualnih problemov na področju socialnega dialoga v Sloveniji.
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Mednarodni posvet

III. mednarodni posvet KSJS Skupaj nad izzive trga dela je potekal 9. in 10. 9.
2021, v Terme Vivat, Moravskih Toplicah.
Namen mednarodnega posveta je bil osvetliti socialni dialog na visokem evropskem nivoju. K sodelovanju smo povabili predstavnike večjih sindikalnih
združenj na evropski ravni. Vsi povabljeni so se odzvali vabilu, nekateri so bili
prisotni v živo in nekateri preko internetne platforme zoom. Ker je šlo za velik
in zahtevek dogodek smo k sodelovanju povabili tudi naše sindikate in dodatno pomoč (Robert Suša) za koordinatorja med vsemi vpletenimi. Na mednarodnem posvetu so se predstavili naslednji mednarodni udeleženci:
Miloš Vlaisavljević, vodja EPSU za vzhodno Evropo in
Jan Willem Goudriaan, generalni sekretar EPSU
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