Сътрудничество и събития по проекта

Контакти и информация

Партньорите по проекта организират сътрудничеството си
на три нива:

Дейностите се прилагат в национални подмрежи (на ниво
сектор и предприятие) в рамките на Европейска мрежа.
Моля, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОЕКТА за по-подробна информация

1 Информиране, консултиране и обмен между синдикати и
работодатели, (Европейска група на проекта)
1 Сътрудничество по въпросите на продължаващото
обучение в рамките на социалния диалог (Секторни съвети
за умения)

Координатор на проекта

1 Тясно сътрудничество между представители на
работниците и на работодателите за дейности по ППО в
предприятието (обучени експерти)

Работа и живот - Билефелд (DGB/VHS)
Гисберт Бренеке
Tel +49(0)521-557772 23, fax +49(0)521-68162
e-mail gb@aulbi.de

Събития по проекта

Национални координатори

Под ръководството на екипа за управление на BICO ще бъдат
проведени два тематични уъркшопа (национални социални
партньори), един обучителен семинар (представители от
предприятията) и финална Европейска конференция (всички
партньори).

България
ЦПО, Колеж за работническо обучение към КНСБ
Светла Тонева
Тел. +359 2 40 10 460 (офис), +359 884 11 78 27 (мобилен)
e-mail stoneva@citub.net

Уъркшоп 1 (11.03.2013 – 13.03.2013)
Теми: Информация и обмен, кратък анализ за потребностите
и изискванията на ППО в секторите, социален диалог,
подготовка за транснационалния обучителен семинар за
представители на предприятията.

Италия
FILCA-CISL (регион Тоскана)
Масимо Бани
e-mail Massimo.bani@cisl.it

Обучителен семинар (22.04.2013 – 26.04.2013)
Тема: Квалификация на представители на работниците и
на работодателите за създаване, прилагане и оценяване на
Система за управление на продължаващото обучение СУПО

Литва
LPSK
Дануте Сльонскине
Тел. +37052496931 (офис)
e-mail danute.slionskiene@lpsk.lt

Уъркшоп 2 (09.09.2013 – 11.09.2013)
Теми: Междинни резултати от транснационалната
работа в мрежа, секторни действия и практически опит от
предприятията; информация и обсъждане на стандартите
за обучение – Споразумения за обучение

Румъния
FSCM
Теодора Джорджевичи
Тел. +40 727271702 (мобилен)
e-mail tedi1_28@yahoo.com

Европейска конференция (18.11.2013 – 20.11.2013)
Теми: Оценка на проекта, представяне на добри практики от
управлението на обучението в предприятията, обсъждане на
рамковите споразумения за квалификация на работниците и
служителите; по-нататъшни действия и социален диалог

за подробна информация посетете:
http://www.bico-project.eu

Бипартитно многостранно партньорство за
информиране, преговори и сътрудничество в
секторни стратегии за подобряване на управлението
на продължаващото професионално обучение,
насърчаване на придобиването на нови умения
и развитие на работната сила в малките и средни
предприятия

Инициатива на
Европейско социално
партньорство за продължаващо
обучение в предприятието в
сътрудничество с
1 синдикати
1 работодателски асоциации
1 предприятия
От сектори дървопреработване/
мебелно производство и
металургия

Декември 2012 – Декември 2013

С финансовата подкрепа
на Европейската комисия

Проектът

Основни цели на проекта

BICO подкрепя социалния диалог в сектори
дървопреработване/ мебелно производство и металургия,
повишава сътрудничеството в областта на продължаващото
обучение на работниците и служителите и насърчава
създаването на инструменти и подходи в секторите и
предприятията.

Чрез нарастващи съвместни инициативи на партньорите,
проектът BICO цели:
1 Да подобри правата на работещите, да организира
информирането и участието им и да подкрепи съвместното им
участие в органите за вземане на решения
1 Да интензифицира практически социалния диалог по
отношение на продължаващото обучение на фирмено и
секторно ниво
1 Да адаптира ППО към потребностите на предприятието
чрез съответстващи на възникналата потребност компетентни
работници
1 Да подобри информирането и консултирането на работниците
относно продължаващото обучение
1 Да квалифицира представители на работниците и на
работодателите като експерти по обучителни дейности в
предприятието
1 Да разработи споразумения за обучение и създаде
подкрепящи структури в предприятието
1 Да съдейства за повишаване на обучителните дейности в
предприятието, квалифицирани работни места и сигурна
заетост, особено за нискоквалифицираните и
неквалифицираните работници

BICO се фокусира върху разработването, тестването и
прилагането на устойчива Стратегия за управление на ППО в
предприятието и на работното място.
Подобряването на професионалните умения, знания и
компетентности на работната сила ще:
1 Осигури производителност и работа за бъдещето
1 Подпомогне предприятията в адаптирането на
квалификациите, условията на труд, подбор на персонал и
заетостта
1 Подкрепи работещите с адекватни квалификаци като
условие за запазване на заетостта и социалните стандарти

Европейско партньорство
Продължаващото обучение в предприятието изисква постоянно сътрудничество от работещите и от работодателите!
Европейското партньорство се състои от консорциум от 7 синдикални федерации и 5 работодателски асоциации от сектори
дървопреработване/ мебелно производство и металургия /машиностроене от България, Италия, Литва и Румъния. На национално ниво
социалните партньори сътрудничат общо с 13 предприятия. Всички проектни дейности се провеждат съвместно.

Синдикални организации

Работодателски асоциации

1 Федерация на синдикалните организации от горското
стопанство и дървопреработващата промишленост ФСОГСДП,
Бг
1 Синдикална федерация „Металици”, Бг
1 Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni E Affini (FILCA-CISL),
Ит
1 Federation of Lithuanian Forest and Wood Worker Trade Unions
(LMPF), Лт
1 Lithuanian Unification of Metalworkers’ Trade Unions (LMPSS), Лт
1 Литовска конфедерация на синдикатите (LPSK), Лт
1 Federation of Trade Unions from Machineries Buildings (FSCM),
Рум

1 Българска браншова камара по дървообработване и мебелно
производство (БКДМП), Бг
1 Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Бг
1 Association Lithuanian Mediena (LMPIA), Лт
1 Engineering Industries Association of Lithuania (LINPRA), Лт
1 Employers Organization from Machines Building (PICM), Рум

Европейски подкрепящ партньор
1 Европейска федерация по строителство и дървообработване
(EFBWW), Белгия (Брюксел)

Възможности за социалните партньори –
синдикати и работодатели
BICO подобрява позициите на работниците и на
компаниите чрез засилване на секторните и фирмени
обучителни инициативи.
Специфична стойност и за двете страни:
За работещите
Създаване на по-силна позиция на пазара на труда!
Като работещ Вие ще печелите от системното обучение на
работното място. Вашето предимство: обновени умения и
нови знания за по-добра и по-добре платена работа.
За работодателите
Създаване на по-силна позиция в националната и
международната конкуренция! Като работодател Вие
ще имате нови възможности с модерно организирана
система за обучение на персонала, квалифицирани
работници и систематично развиваща се работна
сила, които ще Ви помогнат да стоите стабилно срещу
конкуренцията.

Синдикални организации

Работодателски асоциации

