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За проекта
Укрепване на социалния диалог в
България

Проект „SOLID“ е насочен към укрепване на политиките
и практиките на социалния диалог в България;
повишаване на уменията на социалните партньори
свързани с предизвикателствата на пазара на труда,
породени от КОВИД кризата; стимулиране на
двустранното сътрудничество с Норвегия чрез
споделяне на опит, знания и добри практики;
подобряване на сътрудничеството между
работодатели и синдикати чрез укрепване на
доверието между тях.

Изпълнени
дейности април -
октомври 2022

Сформиране на екип от експерти за
работа по проекта.

Провеждане на срещи присъствени и
онлайн с партньорите по проекта -
NHO, Норвегия и КТ Подкрепа

Разработване на документация за
открит избор на изпълнител за
„Разработване на онлайн обучителни 
 модули“

Представяне на проекта в
социалните медии: създаване на
фейсбук профил

Разработване на онлайн
информационна брошура по проекта 

Проучване на добри практики от
България, ЕС и Норвегия в сферата на
социалния диалог  и прилагането на
мерки в условията на пандемия

бр.1, септември, 2022
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Организиране на ателиета за
социален диалог в гр.Пловдив и
гр.София. 

Организиране на посещение за
обмяна на опит в Норвегия за
прилагане на мерки в условията на
криза.

Организиране на информационен
ден по проекта на 25 ноември 2022г. в
гр. София, сградата на БТПП

Организиране на информационен
ден от КТ Подкрепа за представяне на
проучените добри практики и
разработените он лайн обучителни
модули

Какво предстои?

Разработване на карта на предизвикателствата на
пазара на труда в България, породени от КОВИД 19
кризата. 

Разработване на он лайн обучителни модули:
управление на кризи и социален диалог; он лайн
социален диалог; достойни условия на труд в
дигитална среда и работа от разстояние; как да
започнеш и водиш успешен социален диалог в
условия на КОВИД 19. 

Този информационен бюлетин е създаден с финансовата подкрепа на Норвежки финансов
механизъм 2014-2021, програма "Социален диалог-достойни условия на труд"

https://www.facebook.com/Project-SOLID-101973085985409

