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SUSODCO
ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ЕФЕКТИВНО БЪДЕЩО СТРОИТЕЛСТВО
Европейският социален диалог (СД) включва дискусии, консултации,
преговори и съвместни действия, с участието на
организации,
представляващи двете страни на дадена индустрията - работодатели и
работници. Социалният диалог на всички нива е предпоставка за
функционирането на европейската социална пазарна икономика и е от
решаващо значение за насърчаването на конкурентоспособността и
справедливостта. През 2019 г. Европейският строителен сектор осигурява
приблизително 13 милиона работни места, или 6,1% от общата заетост в
ЕС-27, и генерира около 9,5% от БВП на ЕС по данни на Европейската
федерация на строителната индустрия (FIEC). Секторът има
мултиплициращ ефект върху други икономически сектори, като по този
начин създава нови работни места, допринася за икономическия растеж
и предлага решения за справяне с различни обществени, климатични и
енергийни предизвикателства. Строителната индустрия е гръбнакът на
икономиката и в партньорските държави по проект SuSodCo.

От м. март до м. ноември 2020 г. всички партньори допринесоха за
провеждането на 4 съвместни проучвания: едно на терен и три чрез
онлайн анкети, обобщени в четири доклада. Въз основа на резултатите
от тези проучвания, разкриващи предизвикателствата на националния СД
и оценяващи уменията на социалните партньори за провеждане на
успешен СД, партньорите по проекта подготвиха програмата на четирите
взаимосвързани събитията за изграждане на капацитет.

1-ВО ВИРТУАЛНО
КАПАЦИТЕТ

СЪБИТИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА

Първото събитие за изграждане на капацитет по проект SUSODCO е
разделено на две сесии - семинар и уъркшоп. То ще се проведе
виртуално чрез платформата ZOOM поради продължаващата пандемия и
ограниченията за пътуване в Европа. Семинарът е планиран за 09
декември 2020 г. от 9:00 до 12:00 ч., а уъркшопът - за 16 декември 2020
КОИ СМЕ НИЕ И ЗАЩО СЕ ОБЕДИНИХМЕ
Социалните партньори на строителната индустрия от Централна, г. от 9:00 до 11:00 ч.
Югоизточна и Южна Европа (CCIS, SDGD, SGH, EVOSZ, EFEDOSZSZ, ITPIO, Семинарът ще се съсредоточи върху ключовите резултати от първата
BCC, FCIW PODKREPA, OSEOK, PEDEMEDE и EFBWW) обединиха усилията
фаза на проекта SUSODCO, представяйки предизвикателствата за
си в обща 2-годишна работна програма за СД, след като предварително
успешните индустриални отношения в строителната индустрия в
проучване показа общи предизвикателства за сектора. Проектът SUSODCO се фокусира върху изграждането на капацитет и подкрепа за СД, както България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Освен това,
и повишаването на публичността и доверието към социалния диалог в изтъкнати водещи лектори от Белгия, Норвегия и Финландия ще
строителната индустрия в партньорските държави. Тази цел ще бъде представят как ползотворният СД може да подкрепи сектора и всички
постигната чрез организирането на няколко взаимосвързани събития за заинтересовани страни, как се развива пазарът на труда и кои са
изграждане на капацитет сред социалните партьори, които ще подобрят неизбежните промени в СД, които ни предстоят в дългосрочен план.
на индустриалните отношения на национално ниво.
Осъзнавайки изоставащия темп на развитие на ефективните Семинарът ще обедини в интерактивен модул представители на
индустриални отношения в строителния сектор, в сравнение с тези в работодатели и работници от строителния сектор, за да интегрират
Западна Европа, партньорите по проекта решиха да разработят европейската рамка за социален диалог в съответните национални
безплатна гъвкава уеб платформа, адаптирана към нуждите на многогодишни програми за социален диалог. Виртуалната работа на
секторните социални партньори. Те ще представя значими инициативи участниците ще се осъществи чрез най-новия инструмент за онлайн
за СД, концепции за европроекти, интересни национални и сътрудничество Miro.
международни практики в областта на СД.
Присъединете се към нас на нашето първо събитие за изграждане на
капацитет на: https://susodco.gzs.si/vsebina/EN/News

КАКВО ПРАВИМ СЕГА

ДИСКУСИЯ ЗА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА SUSODCO И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИТЕ СРОКОВЕ
Партньорите успешно стартираха проекта през март 2020 г., точно когато
започна пандемията в Европа. Първата среща на консорциума беше в
края на март 2020 година. Последваха още три виртуални работни срещи
(16 юни, 23 септември и 7 октомври), за да се осигури успешното
изпълнение на проекта. По време на срещите партньорите обсъдиха
текущите резултати, промениха някои от планираните дейности и
определиха новите крайни срокове, предвид необходимостта от
спазване на епидемиологичните мерки.

Основни цели на проекта SUSODCO:
• да активира националните секторни социални партньори;
• да изгради и подобри техния капацитет за успешно и активно
сътрудничество в областта на СД на нациоанлно ниво в съответствие
с Многогодишната работна програма за европейски социален диалог
в строителната индустрия (2020-2023).

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ул. Михаил Тенев 6, София
+359 2 806 29 38
https://susodco.eu

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ДОСЕГА
ЧЕТИРИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА
СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ

подкатегория “Заетост”, 5 проекта са в подкатегория „Безопасност и
здраве при работа”, 7 - в категория „Икономика и право“ и 9 - в категория
„Изграждане на капацитет“.

№1 Доклад за състоянието на СД на национално ниво в 6-те
участващи държави, включващ актуални проблеми и тенденции КАКВИ СА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЛАНОВЕ
в секторния СД и сравнение със секторния многогодишен план РАЗРАБОТВАНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА СД
Етап 1: Проектиране и създаване на специална платформа за
за действие в областта на СД
Докладът се основава на специално направеното проучване през април - социален диалог
юни 2020 година. Целта е да се получи информация за ситуацията на СД и
националните инициативи и дейности за състоянието на СД на
национално ниво в 6-те участващи държави.
Ключовите заключения и резултати от проучването показаха, че е
необходимо включването на някои специфични теми за СД в дневния
ред на националните преговори. Те подчертаха и основните фактори,
допринасящи за ефективен СД, тематичните приоритети групи на СД в
съответствие с Многогодишната програма за секторния европейски СД
на строителната индустрия.
Докладът се фокусира върху структурата на СД в партньорските държави
на Европейски, национално и секторно ниво. Той констатира, че
социалните партньори в строителната индустрия се нуждаят от подкрепа
в СД при разпространението, популяризирането, наблюдението и
оценката на европейските дейности и резултати в областта на СД (напр.
чрез европейски или национални събития, партньорски обучения,
проучвания и публикации). Необходимо е и да се подобри
координацията, функционирането и ефективността на европейския СД,
включително чрез идентифициране и разработване на съвместен план за
действие.

№2 Доклад за вътрешната и външна комуникация на
работодателските организации и синдикатите в 6-те участващи
държави от ЕС
Докладът се основава на данните, събрани чрез онлайн проучване,
проведено през юли и август 2020 година. Целта беше да се получи
информация за вътрешната
и външната
комуникация
на
работодателските организации и синдикатите в строителната индустрия в
6-те страни партньори по проекта.
Обобщеният доклад показва практиката за външна и вътрешна
комуникация на партньорите в следните седем категории: Публичност,
комуникационни практики и успешна комуникационна кампания; План
за външна комуникация; Вътрешни комуникационни канали за
популяризиране на дейностите по СД; Целева аудитория за СД;
Комуникационни канали за външна комуникация; Комуникационни
инструменти за вътрешна и външна комуникация; Участие на
представители на организацията в образователни обучения в областта на
PR и комуникацията, Бюджет за комуникационни цели и други въпроси.

ЦЕЛ: Да обобщи приключили и текущи секторни инициативи, дейности и
европроекти за СД. Платформата ще предлага специални инструменти,
данни, съдържание и общи стратегически документи, които подпомагат
европейските и националните социални партньори в СД за по-нататъшно
разработване на СД и подготвяне на конкретни действия/инициативи.

ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА МЕДИЙНА
КАМПАНИЯ ЗА СД
Етап 2: Проектиране и изпълнение на 6 национални
секторни медийни инициативи за СД, по една във
всяка от 6-те страни от ЕС
ЦЕЛ: Повишаване на осведомеността, публичността и разпознаваемостта
на националните социални партньори и техните инициативи за СД с
помощта на външен експерт по PR, маркетинг и реклама. Националните
медийни кампании за СД ще бъдат разработени на базата на резултатите
от провеените проучвания.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: септември 2020 - февруари 2022 г.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Повишаване на осведомеността относно
основните теми на социалния диалог в строителния сектор;
Изграждане на капацитет за привличане на нови партньори;
Създаването на синергии; Насърчаване на социалния диалог.
ЦЕЛЕВИ ДЪРЖАВИ:
Словения, Хърватия, Унгария, България, Гърция, Кипър

КАКВО ОЩЕ ВИ ОЧАКВА

През 2021 г. ще организираме следващите три взаимосвързани събития
за изграждане на капацитет. Те ще подобрят комуникационните умения
и капацитета за стратегическо планиране на националните социални
партньори в строителния сектор. Двудневните събития ще се фокусират
върху следните теми:
- април 2021 г.: Значението на комуникационната стратегия за ефективен
социален диалог.
- юни 2021 г.: Дигитализацията на икономиката в рамките на социалния
№3 Доклад за капацитета на социалните партньори за диалог. Дигитални умения за водене на социален диалог.
- септември 2021 г.: Ключови комуникационни умения за социален
провеждане на социален диалог
диалог – подобряване на уменията на националните социални
Докладът представя резултатите от онлайн въпросник за самооценка на
партньори.
капацитета за провеждане на СД, проведено сред националните
социални партньори на строителната индустрия през юли и август 2020 г.
Той обобщава резултатите от оценката на следните пет категории УЧАСТНИЦИ В СЪБИТИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
умения: Комуникация, Управление, Дигитални умения, Работа в мрежи,
КАПАЦИТЕТ:
Правни въпроси, и Справяне с кризисни ситуации. Докладът се използва
1-ва целева група: секторни социални партньори в строителната
за определяне на съдържанието на планираните събития за изграждане
индустрия на страните
на капацитет.
2-ра целева група: представители в националните комитети за социален
№4 Доклад за минали и текущи индустриални отношения и
диалог за строителната индустрия
секторни инициативи и проекти на партньорите, финансирани от 3-та целева група: социални партньори от други икономически сектори.

ЕС

Докладът е показва резултатите от онлайн проучване, проведено през
септември и октомври 2020 г., относно приключили и текущи проекти и
инициативи в областта на СД в строителната индустрия, финансирани от
ЕК и/или чрез други източници на финансиране. Проектите/инициативите
са обобщени в три категории - социални, икономически и правни
въпроси. Най много проекти - общо 29, са в категорие „Професионално
образование и обучение и младеж“, следвани от 20 проекта в
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