Брой 1, юни 2020
Проект STRONG - Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening
Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма Социален диалог-достойни условия на
труд
Водеща организация – Българска търговско-промишлена палата
Партньори – Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO) и
Норвежко българска бизнес група (НББГ)

Основна цел на проект STRONG:
Проект „STRONG“ е насочен към укрепване на
политиките и практиките на социалния диалог в
България, подобряване на тристранния диалог на
национално, регионално и местно равнище,
стимулиране на двустранното сътрудничество с
Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри
практики.

Дейности за изпълнение:
- Проучване на добри практики в тристранния диалог в
Норвегия и ЕС.
- Разработване на наръчник за доброволно решаване на
спорове – преговори, медиация, помирение, арбитраж,
решаване на колективни трудови спорове.
- Организиране на работно посещение на представители на
Асоциацията на организациите на българските работодатели
(АОБР) в Норвегия с цел обмяна на добри практики.
- Организиране на посещение с представители на НББГ за
обмяна на практика в норвежки фирми в областта на КСО
(CSR).
- Организиране на регионални семинари с участието на
норвежкия партньор с цел представяне на опита им в
областта на тристранното сътрудничество.
- Разработване на он лайн платформа с обучителни модули:
Модул 1 - Управление на конфликти
Модул 2 - Справяне със стреса и напрежението на работното
място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и
раздразнението
Модул 3 - Добри практики за ефективна комуникация по
време на преговори
Модул 4 - Успешни тактики при водене на преговори

Дейности, изпълнени в периода Ноември 2019 – Юни
2020 г.
- Сформиране на екип от експерти за работа по проекта.
- Разработване и публикуване на документация за открит
избор на изпълнител за „Извършване на проучвания на
добри практики и разработване на наръчник“,
сформиране на оценителна комисия и избор на
изпълнител.
- Разработване и публикуване на документация за открит
избор на изпълнител за „Разработване на онлайн
обучителна платформа“.
- Представяне на проекта в социалните медии: създаване
на фейсбук и туитър профили.
- Организационно пътуване до Норвегия на представител
на НББГ с цел подготовка на предстояща визита за
обмяна на добър опит в областта на корпоративната
социална отговорност (КСО) с норвежки фирми.
- Уточняване на дати с NHO за реализиране на посещение
за обмяна на добри практики за представители на АОБР
(асоциация на организациите на българските
работодатели) в Норвегия.
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Какво предстои?
- Извършване на проучване на добри практики в
тристранния диалог в ЕС и Норвегия.
- Извършване на проучване на добри практики в
доброволното решаване на спорове в България, ЕС и
Норвегия.
- Изработване на наръчник „Доброволно решаване на
спорове – преговори, медиация, помирение и арбитраж.
Решаване на колективни трудови спорове“.
- Организиране на информационен ден за представяне на
добрите практики и създадения наръчник.
- Избор на изпълнител за разработване на онлайн
обучителна и комуникационна платформа.
- Разработване и публикуване на документация за открит
избор на изпълнител за разработване на обучителни
материали за он лайн курс по модули:
• Управление на конфликти
• Справяне със стреса и напрежението на работното
място, разрешаване на конфликти и овладяване на
гнева и раздразнението
• Добри практики за ефективна комуникация по
време на преговори
• Успешни тактики при водене на преговори
- Планиране на посещения за обмяна на добри практики в
Норвегия и семинари в България.

Съфинансирано от Норвегия чрез Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма “Социален диалогдостойни условия на труд"

