Брой 2, декември 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, изпълнени в периода Юли – Декември 2020 г.
- Сформирана оценителна комисия и избран
изпълнител
по
обявена
процедура
за
„Разработване на онлайн обучителна платформа“.
- Разработена и публикувана документация за открит
избор на изпълнител за „Разработване на онлайн
обучителни модули“. Сформирана оценителна
комисия и избран изпълнител.
- Публикувани новини за изпълнението на дейности
по проекта в социалните медии.
- Извършено проучване на добри практики в
тристранния диалог в ЕС и Норвегия.
- Разработени материали за 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.
Изработен наръчник „Доброволно решаване на
спорове – преговори, медиация, помирение и
арбитраж. Решаване на колективни трудови
спорове“.
Извършено проучване на добри практики в
доброволното решаване на спорове в България,
ЕС и Норвегия.
Организиран
информационен
ден
за
представяне на добрите практики и създадения
наръчник за доброволно решаване на спорове
на дата 26 ноември.

-

Разработен уебсайт на проекта
www.project-strong.eu
Какво предстои?
-

-

-

Разработена първоначална версия на он лайн
обучителната платформа
https://elearning.strong-project.eu/login

-

-

-

Финализиране на он лайн обучителната
платформа по проекта.
Разработване на материали за обучителни
модули:
Модул 3 - Добри практики за ефективна
комуникация по време на преговори.
Модул 4 - Успешни тактики при водене на
преговори.
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 4 регионални семинара с
участието на норвежкия партньор NHO с цел
представяне на опита им в областта на
тристранното сътрудничество.
Подготовка на становище и препоръки за
подобряване
на
социалния
диалог
и
тристранното сътрудничество в България.

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

