
Dvišalė partnerystė stiprinant informaci-

jos, derybų ir bendradarbiavimo sektorinę 

strategiją, organizuojant tęstinio profesinio 

mokymo vadybą, skatinant naujų įgūdžių 

gerinimą ir darbuotojų kvalifi kavimo raidą.

Europos socialinės 

partnerystės iniciatyva

dėl tęstinio mokymo

1 profesinėm sąjungoms

1 darbdavių asocijacijoms

1 įmonėms

medienos/baldų ir metalo 

pramonės įmonėse, 

bendradarbiaujant 

Bendradarbiavimas ir projekto veiklos

Projekto partneriai organizuoja bendradarbiavimą trimis 

lygiais:  

1 profesinių sąjungų ir darbdavių (Europos projekto grupės) 

 informavimas, konsultavimas ir dalijimasis informacija

1  socialinių partnerių bendradarbiavimas tęstinio mokymo srityje 

 (Sektoriniuose kvalifi kacijos kėlimo komitetuose).

1 glaudus įmonių darbuotojų ir darbdavių atstovų bendradarbia-

 vimas tęstinio mokymo srityje (Projekto metu parengti 

 ekspertai)

Projekto renginiai

Koordinuojant BICO valdymo grupei bus surengti du teminiai se-

minarai nacionaliniams socialiniams partneriams, vienas mokymo 

seminaras įmonių atstovams ir baigiamoji Europinė konferencija 

visiems partneriams.

Pirmasis seminaras (2013 03 11 –2013 03 13)

Temos: Informacijos surinkimas ir keitimasis ja, trumpa sektoriaus 

reikmių ir ateities mokymo poreikių analizė, socialinio dialogo 

veiklos, pasirengimas įmonių socialinių partnerių tarptautiniam 

mokymo seminarui.

Mokymo seminaras (2013 04 22 –2013 04 26)

Turinys: Darbuotojų ir darbdavių atstovų kvalifi kacija plečiant, 

įdiegiant ir vertinant „Tęstinio mokymo vadybos sistemą įmonėje”. 

Antrasis seminaras (2013 09 09 –2013 09 11)

Temos: tarpiniai bendradarbiavimo tarptautiniuose tinkluose re-

zultatai, sektorinės veiklos ir praktinis įmonių patyrimas; informa-

cija ir diskusijos apie kvalifi kacijų standartus – mokymo sutartis.

Europinė Konferencija (2013 11 18 – 2013 11 20)

Temos:  Projekto vertinimas, tęstinio mokymo vadybos sektoriuje ar  

įmonėje gerosios praktikos pristatymas, diskusija apie darbuotojų 

kvalifi kacijos tobulinimo rėminius susitarimus, tolimesnes veiklas ir 

socialinį dialogą.  

Kontaktai ir informacija

Visas veiklas vykdo Europos šalių nacionaliniai  potinkliai 

(sektoriai ir įmonės). 

Detalesnės informacijos kreipkitės į BICO projekto 

vadovaujančią komandą.

Projekto koordinatorius

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB/VHS)

Gisbert Brenneke

Tel +49(0)521-557772 23, fax +49(0)521-68162

e-mail gb@aulbi.de

Nacionaliniai koordinatoriai

Bulgarija

PM centras – Darbuotojų švietimo ir mokymo centras 

(CITUB/KNSB)

Svetla Toneva

tel +359 2401 0460 (darbo), +359 884 11 7827 (mobilus)

e-mail stoneva@citub.net

Italija

Contact: FILCA-CISL (Toskanos regionas)

Massimo Bani 

e-mail massimo.bani@cisl.it 

Lietuva

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK)

Danutė Šlionskienė

tel +370 5249 6931 (darbo)

e-mail danute.slionskiene@lpsk.lt

Rumunija

Mašinų pramonės profesinių sąjungų federacija (FSCM)

Teodora Gheorghevici

tel +40 7272 7 1702 (mobilus)

e-mail tedi1_28@yahoo.com

Detalesnė informacija:

http://www.bico-project.eu
Projektą fi nansuoja 

Europos Komisija

2012 m. gruodis – 2013 m. gruodis



Projekto apžvalga

BICO remia medienos/baldų ir metalo pramonės socialinį dialogą, 

gerina bendradarbiavimą tęstinio profesinio mokymo srityje ir 

skatina priemonių ir išteklių kūrimą sektoriuose ir įmonėse. 

BICO orientuotas į tvaraus tęstinio mokymo vadybos strategijos 

darbo vietose ir įmonėse plėtrą, testavimą ir įdiegimą.

Darbo jėgos profesinio mokymo gebėjimų, žinių ir įgūdžių gerini-

mas skatins:

1 saugią gamybą ir saugias darbo vietas ateityje

1 gerins įmonių kvalifi kacijos tobulinimo galimybes, darbo

 sąlygas, darbuotojų raidą ir užimtumą

1 padės pagerinusiems kvalifi kaciją darbuotojams išlaikyti 

 saugaus užimtumo sąlygas ir socialinius standartus.

Gerosios praktikos iniciatyvos išryškins abipusę sistemingai orga-

nizuoto mokymo sėkmę ir naudą visiems dalyviams bei skatins į 

ateitį orientuotas sektorių veiklas. 

Profesinės sąjungos

1 Miško ir medienos pramonės profesinių sąjungų organizacijų 

 federacija (FSOGSDP), BG

1 Profesinė sąjunga „Metalicy“, BG

1 Italijos statybos sektoriaus ir susijusių  darbuotojų federacija 

 (FILCA-CISL), IT

1 Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų 

 federacija  (LMPF), LT

1 Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimas (LMPSS), LT

1 Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), LT

1 Mašinų statybos profesinių sąjungų federacija  (FSCM), RO

Pagrindiniai projekto tikslai

Gerėjančiomis projekto partnerių bendradarbiavimo veiklomis 

BICO-projektas siekia:

1 stiprinti darbuotojų teises, organizuojant informavimą, 

 dalyvavimą ir paramą priimant įmonės sprendimus

1 intensyvinti praktinį bendradarbiavimą socialiniu dialogu, 

 stiprinant tęstinio mokymo veiklas įmonės ir sektoriaus lygiais

1 pritaikyti tęstinį profesinį mokymą įmonės poreikiams, nedel-

 siant derinant darbuotojų, su reikiamomis kompetencijomis, 

 rengimą

1 gerinti  darbuotojų informavimą ir dalyvavimą tęstiniame 

 mokyme

1 apmokyti įmonių darbuotojų ir darbdavių atstovus 

 kvalifi kacijos tobulinimo įmonėse mokymo veiklų ekspertais

1 skatinti mokymo sutarčių pasirašymą ir kurti įmonėse 

 mokymų paramos struktūras

1 stiprinti tęstinį mokymą, kvalifi kacijos tobulinimą, kvalifi kuotų  

 darbo vietų kūrimą, išsaugant užimtumą ypač žemos 

 kvalifi kacijos ir menko išsilavinimo darbuotojams

Darbdavių asociacijos

1 Bulgarijos medienos ir baldų pramonės rūmai (BCWFI), BG

1 Bulgarijosmetalurgijos pramonės asociacija (BAMI), BG 

1 Associacija Lietuvos Mediena (LMPIA), LT

1 Lietuvos inžinierinės pramonės asociacija (LINPRA), LT

1 Mašinų statybos darbdavių organizacija  (PICM), RO

Europinė parama - partneris

1 Europos statybos ir medžio apdirbimo pramonės darbuotojų 

 federacija (EFBWW), BE (Brussel)

Galimybės profesinėms sąjungoms ir 

darbdavių asociacijoms 

BICO gerina darbuotojų ir įmonių padėtį, stiprindamas 

sektorių ir įmonių tęstinio mokymo veiklas. 

Projekto vertė yra abipusė:

Darbuotojams

Jaustis stipriau darbo rinkoje! Būdamas darbuotoju jūs 

turėsite naudą iš  nepertraukiamo ir sistematinio tęstinio mo-

kymosi įmonėje. Jūsų privalumai: kvalifi kuotesni gebėjimai ir 

gilesnės žinios geresniam ir gerai apmokamam darbui.

Darbdaviams

Sukurti stipresnę nacionalinę ir tarptautinę konkurencinę 

poziciją! Kaip darbdavys Jūs įgysite naujas galimybes, naudo-

dami šiuolaikišką tęstinio mokymo organizaciją, kvalifi kuotus 

darbuotojus ir sistemingą darbo jėgos raidą, konkurentų 

atžvilgiu padėsiančią Jums  išlikti priekyje.

Europinė partnerystė
Tęstiniam mokymui įmonėje reikalingas nepertraukiamas darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimas!

Europinę partnerystę projekte sudaro Bulgarijos, Italijos, Lietuvos ir Rumunijos medienos/baldų ir metalo/mašinų gamybos pramonės 7 profesinių 

sąjungų ir 5 darbdavių asociacijų konsorciumas. Nacionaliniu lygiu socialiniai partneriai bendradarbiauja su 13 įmonių. Visos projekto veiklos vyk-

domos bendrai. 

Profesinės sąjungos Darbdavių asociacijos


