СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

Изх.№ 00-84/25.03.2021г.

ПОКАНА
за участие във виртуално събитие за изграждане на капацитет
за провеждане на социален диалог
Семинар (15 април 2021) и Уъркшоп (21 април 2021)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Камара на строителите в България (КСБ) има удоволствието да Ви покани на второто
виртуално събитие за изграждане на капацитет по международния европроект SuSodCo, на
тема: „Комуникационна стратегия за ефективен социален диалог“. Домакин на мероприятието е
Националната асоциация на унгарските строителни предприемачи (ÉVOSZ).
Събитието е разделено на две сесии - семинар и уъркшоп. Семинарът ще се проведе на
15 април 2021 г. от 10:00 до 13:20 ч. (източноевропейско време). Изтъкнати експерти от
унгарски и европейски работодателски и работнически организации ще представят ключови
аспекти на комуникационните стратегии в строителния сектор от национална и международна
гледна точка. За повече подробности по темите, моля вижте приложения проект на дневен ред.
Уъркшопът е планиран за 21 април 2021 г. от 10:00 до 13:00 ч. (източноевропейско
време). Той ще се проведе във формат на интерактивна сесия и в него ще вземат участие
представители на работодателски и работнически организации. След кратко обучение върху
основните компоненти на комуникационната стратегия, участниците ще работят на групи с цел
подготовка на национални комуникационни стратегии, базирани на техните планове за социален
диалог с помощта на външни PR и комуникационни експерти.
И двете събития ще се проведат на английски език чрез платформата ZOOM. Моля,
регистрирайте се тук и ще получите съответните линкове. За да можем да осигурим превод за
семинара на 15 април, моля посочете езиковите си предпочитания в линка за регистрация найкъсно до 1 април 2021 г.
Ще се радваме на Вашето присъствие на предстоящото второ събитие за изграждане на
капацитет по проект SuSodCo.
Приложение: Проект на дневен ред

С уважение,
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
Изпълнителен директор на КСБ
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