Podpora socialnemu dialogu za
učinkovitost gradbenega sektorja v
prihodnosti

Sofinancira Evropska unija.

DNEVNI RED
1. virtualni Dan za krepitev usposobljenosti
socialnih partnerjev SUSODCO
1. del - SEMINAR – 9. december 2020
Prosimo, tukaj se prijavite za sodelovanje in navedite, ali potrebujete prevod
najkasneje do 1. decembra 2020
8:55 Pozdrav udeležencev
Servis8 (SI)
9:00 Uvodni nagovor
Jasenka Vukšić, Sindikat gradbenega sektorja Hrvaške (SGH, HR)
9:05 Predstavitev ciljev in aktivnosti projekta SuSodCo
mag. Valentina Kuzma, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
(ZGIGM, SI).
9:15 Pregled razmer v hrvaškem gradbenem sektorju in izzivi socialnega dialoga
Jasenka Vukšić (SGH, HR) in TBD, HUP-UPG (HR).
9:35 Socialni dialog na ravni gradbenih dejavnosti v evropskih jugovzhodnih državah:
ključne ugotovitve raziskave SuSodCo
Ludmil Kovachev, (ITPIO, BG).
9:55 Vpliv pandemije COVID-19 na gradbeni sektor
Kratka predstavitev projektnih partnerjev: mag. Gregor Ficko (ZGIGM, SI), Gyula Pallagi
(ÉFÉDOSZSZ, HU), Maria Zheleva (BCC, BG), Jasenka Vukšić (SGH, HR), Paraskevi
Angelakopoulou (PEDMEDE, GR) in TBD (OSEOK, CY).
10:10 Prihodnost dela v gradbeništvu. Digitalizacija gradbenega sektorja in vloga socialnih
partnerjev
Werner Buelen, Evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW, EU).
10:30 Odmor.
10:40 Izkoriščanje potenciala produktivnosti na delovnem mestu: vloga socialnega dialoga
pri spodbujanju inovacij v digitalnem gospodarstvu. Sodelovanje - razmišljanja o
prihodnosti socialnega dialoga - primer Finska
Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy (FI) & nekdanji član Evropskega ekonomsko
socialnega sveta (EESC)
11:05 Prihodnost dela: glavni gibali sprememb in posledice za povpraševanje po spretnostih
in socialni dialog
Johan Røed Steen, Inštitut za delo in socialne zadeve Fafo (FAFO, NO)
11:25 Kako prepoznati potencialne koristi vključevanja socialnega dialoga v gradbeni
industriji na EU: najboljše predstavitve nacionalnih praks kot rezultat socialnega
dialoga
Alexandra Kaydzhiyska – Europska zveza paritetnih skladov (AEIP, EU)
11:45 Pogovor med udeleženci
11:55 Zaključek
12:00 Konec seminarja.

Moderator: Domagoj Ferdebar (SGH)
SuSodCo partners

Podpora socialnemu dialogu za
učinkovitost gradbenega sektorja v
prihodnosti

Sofinancira Evropska unija.

2. del - DELAVNICA – 16. december 2020
Prosimo, tukaj se prijavite za sodelovanje najkasneje do 7. decembra 2020
8:55 Pozdrav udeležencev
Servis8 (SI)
09:00 Uvodni nagovor
Maria Zheleva, Bolgarska zbornica gradbeništva (BCC, BG)
.
9:05 Cilji in pričakovanja delavnice
Servis8
9:10 Ključni vidiki večletnega programa socialnega dialoga (2021–2023) v gradbeništvu.
Sprememba in prilagoditev delovnega programa socialnega dialoga 2020–2023 zaradi
pandemijske krize COVID-19
Werner Buelen, Evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW, EU)
9:25 Delo v skupinah za opredelitev ključnih tem nacionalnega večletnega socialnega sveta
Načrti dialoga
10:25 Kratka predstavitev rezultatov vsake delovne skupine.
10:55 Zaključek
Servis8
.
11:00 Konec delavnice
.

Moderator: Ana Kyra, Ana Osterska (Servis8)

Virtualni dogodek bo potekal v angleškem jeziku in bo simultano prevajan v evropske jezike glede na
preference udeležencev.
Organizator dogodka: Sindikat gradbeništva Hrvaške (SGH)
Več o projektu SuSodCo: https://susodco.eu/

SuSodCo partners

