Sofinancira Evropska unija.

PREDSTAVITEV GOVORCEV
1. virtualni Dan za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev SUSODCO
seminar (9.dec 2020) in delavnica (16. dec 2020)
Ga. Aleksandra Kaydzhiyska od leta 2017 dela na področju politike socialne zaščite na ravni EU, ko je zasedla mesto
svetovalke za ekonomske in finančne zadeve v Evropski zvezi paritetnih skladov. Organizacija predstavlja 30 evropskih
ponudnikov paritetne socialne zaščite (poklicni pokojninski skladi, paritetne zavarovalnice in drugi) v institucijah EU. Po
štirih letih dela v tej organizaciji zaseda položaj direktorice v pisarni AEIP v Bruslju, ki spremlja ves razvoj, pomemben za
evropsko socialno tematiko, še zlasti ustanavljanje paritetnih skladov in spremljanje njihovega delovanja in upravljanja.
Diplomirala in magistrirala je na Nizozemskem, z zaključenim magisterijem na Univerzi Združenih narodov - MERIT za
javno politiko in razvoj, kjer se je specializirala za področje javne ekonomije in oceno tveganja. Njene prejšnje delovne
izkušnje vključujejo delo v Evropskem inštitutu za javno upravo in CEW Bankwatch Network.
G. Werner Buelen je sekretar za politiko gradbene industrije pri Evropski zvezi gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW). Na
svojem položaju koordinira vse evropske sindikalne dejavnosti za gradbeno industrijo in vanje vključuje svoje člane,
nacionalna sindikalna združenja gradbenih delavcev. Njegovi ukrepi so osredotočeni predvsem na migracijske zadeve EU,
odpravljanje čezmejnih goljufij in zlorab, kolektivna pogajanja na ravni EU in nacionalni ravni, krepitev usposobljenosti
sindikatov ter poklicno in izobraževalno usposabljanje (VET). V EFBWW je tudi vodja številnih mednarodnih sektorskih
projektov EU. Diplomiral je iz prava. Njegova prejšnja zaposlitev je bila v nacionalnem sindikatu in paritetni organizaciji v
Belgiji.
G. Johan R. Steen je raziskovalec na Inštitutu za delo in socialne zadeve FAFO in se že nekaj let ukvarja z vprašanji,
povezanimi z vplivom digitalizacije in tehnoloških sprememb v delovnih razmerjih. Njegove raziskave vključujejo študije
o sindikalnem organiziranju, inovacijah, delovnih odnosih in digitalizaciji, vključno s triletnim projektom Prihodnost dela:
priložnosti in izzivi za nordijske modele, ki ga je naročil Nordijski svet ministrov, v sklopu katerega je bil soavtor poročila
Nordijska prihodnost dela: gonilniki, institucije in politika ter digitalne preobrazbe tradicionalnega dela v nordijskih
državah. Steen trenutno končuje doktor znanosti o digitalizaciji delovnega življenja na univerzi v Göteborgu.
G. Jukka Ahtela od leta 2014 je predsednik uprave Ahtela Consulting Oy (www.ahtela.eu). Kot svetovalec in strokovnjak
za ministrstva, strokovne organizacije in možganske truste je izdelal številne študije in poročila o različnih temah, kot so
kot so delovni čas, delovno pravo, kolektivna pogajanja in sistemi socialne varnosti. Jukka Ahtela deluje tudi kot namestnik
državnega mediatorja za delovne spore. Je predsednik upravnega odbora Centra za pokojnine na Finskem (ETK) in
predsednik sveta delavcev. Jukka Ahtela je v letih 1979–2013 delal v Konfederaciji finske industrije in njenih
predhodnicah, nazadnje kot namestnik generalnega direktorja. V letih 1993-2005 je delal v uradu TT/PT v Bruslju, v letih
1997-2005 kot vodja urada. Bil je član Evropskega socialno-ekonomskega odbora (EESO) 2015–2020
(https://www.eesc.europa.eu/).
G. Ludmil Kovachev je izvršni direktor ITPIO. Njegove glavne izkušnje pri upravljanju in izvajanju programov financiranja
EU so povezane s prejšnjimi šestletnimi izkušnjami kot direktorja Nacionalne agencije za program vseživljenjskega učenja
v Bolgariji. Glavne dejavnosti, povezane s tem položajem, so bile: upravljanje z evropskimi javnimi sredstvi, razvoj in
izvajanje proračunske politike; nadzor porabe proračunskih sredstev; upravljanje s človeškimi viri; izvajanje pravil
upravljanja ES, notranji nadzor in revizija EU sredstev; upravljanje centraliziranih projektov EU, ki ga izvajajo partnerske
mreže evropskih držav članic; vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z nacionalnimi in mednarodnimi javnimi, zasebnimi in
nevladnimi institucijami in organizacijami, s socialnimi partnerji, upravljanje številnih projektov za vseživljenjsko učenje z
mednarodnimi partnerji, splošno spremljanje kakovosti projektnih dejavnosti in rezultatov. Izkušnje ima tudi s
posvetovanjem z nacionalnimi in lokalnimi oblastmi pri pripravi in izvajanju izobraževalne, delovne in mladinske politike.
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Sodeloval je v pomembnih raziskovalnih skupinah, ki izvajajo raziskave s področja socialnega dialoga, trga dela in potreb
po usposabljanju. Je tudi glavni avtor evalvacijske politike za ocenjevanje učinka programa Erasmus + v Bolgariji.
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