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Изх. №00-136/09.06.2021 г. 

 

П О К А Н А 
за участие във виртуално събитие за изграждане на капацитет  

за провеждане на социален диалог 

 
Семинар (28-и юни 2021 г.) и Уъркшоп (29-и юни 2021 г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Камара на строителите в България има удоволствието да ви покани на третото 

виртуално събитие за изграждане на капацитет на тема: „Дигитализация и 

цифрови умения в рамките на социален диалог“, част от проект „SuSodCo“. 

Домакини на събитието са Камара на строителите в България (КСБ) и Федерация 

„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ – „Подкрепа”). 

Както обикновено, събитието е разделено на две сесии - семинар и уъркшоп. 

Семинарът ще се проведе на 28-и юни 2021 г. от 10:00 ч. до 13:45 ч. 

(Източноевропейско време). Първият панел ще се фокусира върху цифровизацията от 

гледна точка на европейския социален диалог и нейното въздействие върху следните 

аспекти - заетост, възнаграждения, професионално образование и обучение, условия на 

труд и конфликти. Вторият панел на семинара ще представи обучение по дигитални 

умения, обхващащо следните теми: ефективно разпространение на съдържание за 

социален диалог и подходящи канали за разпространение (уебсайтове, социални мрежи, 

медии и други платформи), дигитален маркетинг, управление на социални мрежи и 

съвети за писане на съдържание за различни комуникационни канали. 

Уоркшопът, планиран за 29-и юни 2021 г. от 10:00 до 13:00 ч. 

(Източноевропейско време), ще ангажира работодателски организатори и синдикати в 

интерактивна сесия. Участниците ще бъдат разделени в три международни групи, за да 

практикуват новопридобитите си умения за писане на съдържание и използване на 

цифрови инструменти, приложими за социалния диалог. 

Официалните езици на семинара и уъркшопът са английски и български. 

Симултанен превод на следните езици: български, хърватски, гръцки, английски, 

унгарски и словенски, ще бъде осигурен само по време на семинара на 28-и юни 2021 

г. 

И двете събития ще се проведат чрез платформата Zoom. Моля, регистрирайте 

се тук, за да получите съответните линкове към ZOOM. 

Очакваме Ви с нетърпение на предстоящото трето събитие за изграждане на 

капацитет на проекта SuSodCo. 

 

 

 

С уважение, 

 

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ 

Изпълнителен директор на КСБ 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
КАЧЕСТВОТО 

ПО БДС EN ISO 9001:2015 
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