
КраткаКратка информацияинформация заза изпълнениетоизпълнението нана
проектнитепроектните дейностидейности

( ( работниработни серщисерщи, , информационниинформационни материалиматериали, , 
изследванеизследване, , бюлетинбюлетин,, webweb--иформацияиформация))
ПроектПроект: : ‘‘ ТрудТруд ии КапиталКапитал –– обединениобединени въввъв формулатаформулата
нана социалниясоциалния диалогдиалог’’
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БюджетноБюджетно направлениенаправление 04.03.03.01  04.03.03.01  
««ИНДУСТРИАЛНИИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ ИИ СОЦИАЛЕНСОЦИАЛЕН ДИАЛОГДИАЛОГ»»

•• МеркиМерки, , коитокоито трябватрябва дада подпомогнатподпомогнат организациитеорганизациите нана социалнитесоциалните партньорипартньори
((представителипредставители нана трудатруда ии капиталакапитала), ), катокато сс товатова сесе допринеседопринесе заза постиганепостигане нана целитецелите
нана ЛисабонскатаЛисабонската стратегиястратегия, , коятокоято трябватрябва дада
давадава силенсилен, , траентраен растежрастеж ии създаванесъздаване нана повечеповече ии попо--добридобри работниработни местаместа.

• СоциалнитеСоциалните партньорипартньори саса поканенипоканени дада допринесатдопринесат къмкъм проблемитепроблемите нана социалнатасоциалната
програмапрограма заза модернизиранемодернизиране нана ЕвропейскияЕвропейския социаленсоциален моделмодел. . 

Това включва модернизация на трудовия пазар, с изражение върху

-управлениеуправление нана промянатапромяната;
--гъвкаватагъвкавата сигурностсигурност;;
--младежкатамладежката заетостзаетост; ; ии съблюдаванесъблюдаване нана препоръкитепрепоръките отот ЗеленатаЗелената книгакнига заза
-- трудовототрудовото законодателствозаконодателство сс акцентакцент върхувърху;;
--безопоснитебезопосните ии здавословниздавословни условияусловия нана трудтруд;;
--съвместяванесъвместяване нана трудовиятрудовия ии семеенсемеен животживот;;
--действиядействия вв областтаобластта нана борбатаборбата срещусрещу дискриминациятадискриминацията;;

--активноактивно стареенестареене ии активниактивни включваневключване нана населениетонаселението



OBESOBES

БАМИБАМИ
FSS FSS 

METAROMMETAROM

FSLIFSLI--MetalMetal

BIRLESIKBIRLESIK ТурцияТурция

МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

SMETALSMETAL

ГърцияГърция

РумънияРумъния

БългарияБългария

ПартньорствоПартньорство

4 4 странистрани

7 7 организацииорганизации

сътрудничествосътрудничество сс EMFEMF



13.Последващи дейности за
разпространение и
мултиплициране на резултатите
от проекта

12. Подготовка и отпечатване на
Бюлетин 2 “Труда и капитала –
обединени във формулата на
социалния диалог”

21-2211. Подготовка и провеждане на
Конференция в България –
София

10 .Синтезиране на резултатите
информацията от работата на в
срещите, въпросника и он- лайн
информацията

4-59.Подготовка и провеждане на четвърта
работна среща в Турция-
Истанбул

10-118.Подготовка и провеждане на трета
работна среща в Румъния –
Букурещ

7.Подготовка и отпечатване на Бюлетин
1 “Труда и капитала –
обединени във формулата на
социалния диалог”

6.Подготовка и въвеждане в
експлоатация на он –лайн мрежа

13-145. Подготовка и провеждане на втора
работна среща в Гърция- Атина

4.   Подготовка и разпространение на
въпросник.

22
-
23

3. Подготовка и провеждане на работна
среща в България – София

2. Подготовка и отпечатване на
информационна брошура

1.Организационно, техническо и
финансово управление на
проекта

20092009
ММ1212

20092009
ПП1111

20092009
ММ1010

20092009
ММ99

20092009
ПП88

20092009
ММ77

20020099
ММ66

20092009
ММ55

20020099
ММ44

20092009
ММ33

20092009
ММ22

20082008
ММ11

Дейности



• ЕкипЕкип попо изпълнениеизпълнение нана проектапроекта

Ръководител на проектаРъководителРъководител нана проектапроекта

55
КоординаториКоординатори

4 
Експерти

4 4 
ЕкспертиЕксперти

33
ТехническиТехнически
сътрудницисътрудници

1 
Счетовидител

1 1 
СчетовидителСчетовидител

6 6 
““контактниконтактни точкиточки”
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ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ ОтговорниОтговорни партньорипартньори

1.1.ОрганизационноОрганизационно, , техническотехническо ии финансовофинансово

управлениеуправление нана проектапроекта TU TU ““METALICYMETALICY””

2.2.ПодготовкоПодготовко ии издаванеиздаване нана иформационнаиформационна брошураброшура TU TU ““METALICYMETALICY””

3. 3. ОрганизиранеОрганизиране ии провежданепровеждане нана първапърва работнаработна срещасреща –– СофияСофия TU TU ““METALICYMETALICY””, BAMI , BAMI 

4.4. ПодготовкаПодготовка ии разпространениеразпространение нана въпросниквъпросник ALL PARTNERSALL PARTNERS

5.5.ОрганизиранеОрганизиране ии провежданепровеждане нана вторавтора работнаработна срещасреща –– АтинаАтина TU TU ““METALICYMETALICY”” , OBES, OBES

66.. ПодготовкаПодготовка ии пусканепускане вв експлуатацияексплуатация нана онон-- лаинлаин мрежамрежа TU TU ““METALICYMETALICY””,  ALL ,  ALL 
PARTNERSPARTNERS

7. 7. ОрганизиранеОрганизиране ии провежданепровеждане нана третатрета работнаработна срещасреща –– БукурещБукурещ

TUTU””METALICYMETALICY””,  FSLI,  FSLI--METAL,                  METAL,                  
FNSFNS-- SolidariteaSolidaritea METAL, FSS METAROMMETAL, FSS METAROM

8.8. ПодготовкаПодготовка ии издаванеиздаване нана БюлетинБюлетин””ТрудТруд ии капиталкапитал обединениобединени въввъв формулатаформулата нана социалниясоциалния
диалогдиалог””’

TU TU ““METALICYMETALICY””
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9.9. ОрганизиранеОрганизиране ии провежданепровеждане нана четвъртачетвърта работнаработна срещасреща –– ИстанбулИстанбул
TUTU””METALICYMETALICY”” , , 
BIRLESIKMETALBIRLESIKMETAL

10.10. СинтезиранеСинтезиране нана резултатитерезултатите информациятаинформацията отот

работатаработата нана вв срещитесрещите, , въпросникавъпросника ии онон-- лайнлайн информациятинформацият
ALL PARTNERSALL PARTNERS

11.11. ПодготовкаПодготовка ии провежданепровеждане нана КонференцияКонференция вв БългарияБългария –– СофияСофия

TUTU””METALICYMETALICY””, BAMI, BAMI
12. 12. ПодготовкаПодготовка ии издаванеиздаване нана БюлетинБюлетин””ТрудТруд ии капиталкапитал

обединениобединени въввъв формулатаформулата нана социалниясоциалния диалогдиалог”’”’’’ `
TU TU ““METALICYMETALICY””

13.13.ПоследващиПоследващи дейностидейности заза разпространениеразпространение ии мултиплициранемултиплициране нана резултатитерезултатите отот
проектапроекта

ALL PARTNERSALL PARTNERS

ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ ОтговорниОтговорни партньорипартньори
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ДейностДейност 4 .4 . ПодготовкаПодготовка ии разпространениеразпространение нана въпросниквъпросник

ЦелиЦели нана въпросникавъпросника::

••СъбиранеСъбиране нана информацияинформация относноотносно обмянаобмяна нана опитопит вв областтаобластта нана социалниясоциалния диалогдиалог, , 
включителновключително събиранесъбиране нана информацияинформация относноотносно нормативнатанормативната уредбауредба, , регламентиращарегламентираща
социалнотосоциалното партньорствопартньорство вв националнитенационалните законодателствазаконодателства нана БългарияБългария, , РумънияРумъния, , 
ГърцияГърция ии ТурцияТурция..

••ОбмянаОбмяна нана информацияинформация заза добридобри практикипрактики вв областтаобластта нана социалниясоциалния диалогдиалог ии особеноособено щощо
сесе отнасяотнася додо социалнотосоциалното партньорствопартньорство вв мултинационалнитемултинационалните компаниикомпании..

ВсичкиВсички партньорипартньори
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ДейностДейност 6.6. ПодготовкаПодготовка ии пусканепускане вв експлуатацияексплуатация нана онон--лайнлайн
мрежамрежа

TU TU ““METALICYMETALICY””,  ALL PARTNERS,  ALL PARTNERS

-- ИДЕЯИДЕЯ
--КОНСТУИРЕНЕКОНСТУИРЕНЕ
--ИЗПОЛЗВАНЕИЗПОЛЗВАНЕ
--ПОЛЗАПОЛЗА
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ДейностиДейности 8 8 ии 12. 12. 
ПодготовкаПодготовка ии издаванеиздаване нана БюлетинБюлетин
‘‘ТрудТруд ии капиталкапитал обединениобединени въввъв формулатаформулата нана социалниясоциалния
диалогдиалог’’

TU TU ““METALICYMETALICY””

--ИДЕЯИДЕЯ
--КОНСТУИРЕНЕКОНСТУИРЕНЕ
--ИЗПОЛЗВАНЕИЗПОЛЗВАНЕ
--ПОЛЗАПОЛЗА


