KSJS
Skupaj nad izzive trga dela
(predstavitev rezultatov za obdobje 2017-2019)
Video predstavitev:
https://www.ksjs-skupaj.si/media/filer_public/ef/55/ef55e7ad-b189-4572-b8bc-8d16741ac9f7/skupajnadizzvetrgadela.mp4

Pripravila: mag. Maruška Željeznov Seničar, koordinatorka projekta

www.ksjs-skupaj.si
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. Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: 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 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Usposabljanja
Cilj projekta: izvedba 12 usposabljanj in 8 usposobljenih zaposlenih
Realizirano do konca leta 2019: 5 usposabljanj in 12 usposobljenih zaposlenih pri socialnih partnerjih (po planu)
Mirno reševanje sporov (100 ur) – izvedeno v letu 2018 (8 certificiranih mediatorjev)
Računalniške kompetence (napredni excel in word, projektno vodenje v obsegu 50 ur) – izvedeno v letu 2018
Jezikovne kompetence (tuji jezik v obsegu 100 ur) – izvedeno v letu 2018
Nastopanje v javnosti v kriznih situacijah (17 ur) – izvedeno v letu 2019
Medsebojno sodelovanje (8 ur) – izvedeno v letu 2019

Mediacija – mirno reševanje sporov

Tuji jeziki

Javno nastopanje v kriznih situacijah

Regionalni posveti

Cilj projekta: izvedba 15 regionalnih posvetov
Realizirano do konca leta 2019: 6 regionalnih posvetov
Fotografije z različnih posvetov

I. regionalni posvet
10. 4. 2018

II. regionalni posvet
18. 10. 2018

III. regionalni posvet
12. 2. 2019

109 udeležencev

58 udeležencev

282 udeležencev

Regionalni posveti
IV. regionalni posvet
14. 2. 2019
28 udeležencev

V. regionalni posvet
10. 10. 2019
126 udeležencev

Cilj projekta: izvedba 15 regionalnih posvetov
Realizirano do konca leta 2019: 6 regionalnih posvetov
Cilj: 1000 udeležencev (do sedaj 753 udeležencev + 59 iz mednarodnega dogodka, 812)
VI. regionalni posvet
24. 10. 2019
150 udeležencev

Mednarodni dogodek
Cilj projekta: izvedba 2 dvodnevnih mednarodnih dogodkov
I. mednarodni posvet Nadaljnji razvoj in izzivi na področju zdravstvene nege (17. in 18. 10. 2019, 59 udeležencev)
Realizirano do konca leta 2019: 1 mednarodni dogodek (Slovenija, Srbija, Bosna in Hercegovina)

Študijski obiski v tujini
Cilj projekta: izvedba 2 študijskih obiskov v tujini
Realizirano do konca leta 2019: 2 študijska obiska v tujini

Italija 2018
CISL Veneto

Finska 2019
Trade Union of Education
The Finnish Crafts Organisation
Vrtec v Helsinkih
Federation of Finnish enterpreises
The Central Organisation of Finnish Trade
Union SAK
Ministry of Education of Finland - EU
cooperation and for education sector for the
EU presidency year

Študije
1 Zahtevnost, obremenjenost, tveganja in škodljivi vplivi na tipičnih delovnih mestih medicinskih sester, babic in bolničarjev v
zdravstvenem in socialnem varstvu ter posebnih socialno varstvenih ustanovah (izvedena v letu 2017)
Povezava do video predstavitve: https://www.ksjs-skupaj.si/media/filer_public/ed/da/edda3887-0f53-425d-b7da-e6747a427a79/interviewjan2018-web.mp4
Raziskava ima pomembno vlogo pri strokovnih podlagah za področje zdravstvene nege.
2 Analiza uvrstitve pooblaščenih uradnih oseb v plačne razrede na podlagi primerjav, izhajajoč iz meril in kriterijev (izvedena v letu 2019)
Predstavitev je v pripravi v obliki novinarske konference v januarju 2020.
Raziskava ima pomembno vlogo za strokovno podlago pri pogajanjih v okviru sindikata PSS.
3 Učinek sprememb plačnega sistema JS v letih 2017 in 2018 (izvedena v novembru 2019)
Raziskava je pomembna za pogajanja z vlado na nivoju KSJS.
Predstavitev je v pripravi.
Cilj projekta: izvedba 8 študij
Dosedaj izvedli 3 študije, do konca projekta 5 študij (po planu)

Vzpostavitev regionalnih točk
20. 11. 2019 Prvo srečanje regionalne točke

Novivca: https://www.ksjs-skupaj.si/mediji/novice/

Informiranje in obveščanje
E-KSJS novice 1 – 4 https://www.ksjs-skupaj.si/mediji/e-ksjs-novice/#2
Zgibanka Predstavitev projekta: https://www.ksjs-skupaj.si/media/filer_public/c4/90/c490aa50-652d-4549-ba56f17c8da630d6/6_sitd_ksjs_zgibanka_2017_522018ful.pdf

Brošura Pravna varnost zaposlenih https://www.ksjs-skupaj.si/media/filer_public/a5/69/a5691c2e-8986-4531-8c27319574963b88/pravnavarnost-popdec-2019-10-12.pdf

Zgibanka Vseživljenjsko učenje https://www.ksjs-skupaj.si/media/filer_public/91/53/9153e5af-aa2d-4405-a73cb498481534a4/vsezivljenjskoucenje.pdf

Spletna učilnica: https://ucilnica.ksjs-skupaj.si/

Zahtevki in črpanje sredstev
Izdali 12 zahtevkov, 11 odobrenih, 12 čaka na izvedbo kontrole

Počrpali do konca leta 2019: 232.194,41 EUR
Ostane do konca projekta (30. 9. 2021): 249.259,79 EUR
Skupaj projekt: 481.742,20 EUR

Hvala, ker ste nam omogočili, da lahko rastemo,
razvijamo nove pristope in pridobivamo znanja za
dobrobit vseh zaposlenih v Sloveniji.
Hvala.

