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Visiems partneriams 

2013 01 29 
 
Sveiki atvykę į projektą.  Čia Jūs rasite pirmąsias mūsų naujienas 
ir informaciją apie prasidedančias veiklas. Šiuose 
informaciniuose biuleteniuose periodiškai  informuosime apie 
pagrindinius projekto žingsnius ir BICO įgyvendinimą Europos ir 
nacionaliniais aspektais.  

BICO charakterizuojama kaip Europos socialinės partnerystės 
tęstinio mokymo įmonėse iniciatyva, bendradarbiaujant 
medžio/baldų ir metalo pramonės įmonėms, profesinėms 
sąjungoms ir darbdavių asociacijoms. 

Projektas pradėtas 2012 metų gruodžio 15 dieną, jo trukmė 12 
mėnesių. 

Bendrą vadovavimą BICO projektui organizuoja tarptautinė 
projekto valdymo komanda, kurią sudaro Arbeit und Leben 
Bielefeld (projekto vadovaujantis partneris) ir trys Bulgarijos, 
Lietuvos ir Rumunijos šalių nacionaliniai koordinatoriai.  Vidinę 
Italijos partnerio projekto veiklą koordinuoja FILCA-CISL 
profesinės sąjungos Toskanos regiono sekretorius. 

Nacionaliniai koordinatoriai (žiūrėkite informacinį intarpą) – 
pirmasis kontaktinis adresas informacijos sklaidai, vykstančiam 
bendradarbiavimui, projekto veiklos valdymui nacionaliniu lygiu 
(sektoriuose).  

Prašome Jus kartu su koordinatoriumi gauti ir teikti visą 
informaciją. Esame tikri, kad mūsų bendradarbiavimas bus 
abipusis ir sėkmingas. 
 

Gisbert Brenneke                              Svetla Toneva 
Arbeit und Leben Bielefeld                           Koordinatorė Bulgarijai  
 

Danutė Šlionskienė                          Teodora Gheorghevici 
Koordinatorė Lietuvai                                  Koordinatorė Rumunijai  

 
 

Projekto vadovavimo komanda 
Vidinis susitikimas 
Arbeit und Leben & nacionaliniai 
koordinatoriai 
2013 m. sausio mėn. 28, 29 d. 
Bielefeldas (Vokietija) 

Projekto seminaras (1) 
Įžanginis (Kick-off) susitikimas 
Europinė projekto grupė 
Visų partnerių atstovai 
2013 m. kovo 11 - 13 d. 
Bielefeldas (Vokietija) 

Mokymo seminaras 
Įmonės tęstinio mokymo vadyba 
Įmonių atstovai (darbuotojai ir darbdaviai) 
2013 m. balandžio 22 – 26 d.  
Sofija (Bulgarija) 

Projekto  valdymo 

komanda 

Dėl išsamesnės informacijos nuolat 
kreipkitės į BICO projekto valdymo komandą 

 Projekto vadovaujantis partneris (bendras 
koordinatorius) 

       Arbeit und Leben Bielefeld 

       Gisbert Brenneke 

        Ravensberger Park 4, DE -33607 Bielefeld 
        Tel. +49(0)521-557772-23 (darbo) 
        e-mail:  gb@aulbi.de 

 Koordinatorė Bulgarijai 
       Svetla Toneva 
        Tel. +359 2 40 10 460 (darbo) 
        e-mail:  stoneva@citub.net  

 Italijos kontaktinis asmuo 
Massimo Bani 
e-mail:  massimo.bani@cisl.it 

 Koordinatorė Lietuvai 
       Danutė Šlionskienė 
        Tel.  +37052496931 (darbo) 
         e-mail:  danute.slionskiene@lpsk.lt 

 Koordinatorė Rumunijai  
       Teodora Gheorghevici 
         Tel:  +40 727271702 (mobilus) 
         e-mail:  tedi1_28@yahoo.com  

Informavimas 

Šiuo metu galite naudotis šia informacija  

 Informacija apie BICO projektą 
(vokiečių, anglų, bulgarų, lietuvių, rumunų kalbomis) 

 Projekto lankstukas 
(spausdintos  versijos anglų, bulgarų, lietuvių, rumunų kalbomis) 

 BICO projekto vadovas 2013 m. (anglų kalba) 

 Internetinė svetainė: www.bico-project.eu (kuriama) 

Profesinės Sąjungos 

 

        FILCA-CISL / IT                         FSOGSDP (BG)       „Metalicy“ (BG)              (LT)          LMPF (LT)            LPSK (LT)                        FSCM (RO)         EFBWW (Brussel) 

 

 

 

Projektą finansuoja Europos Komisija 

http://www.bico-project.eu/


Projektu siekiama 

 stiprinti informavimą, keitimąsi informacija, žinias; 

 aktyvinti tęstinio mokymo veiklas įmonės lygiu; 

 skatinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir socialines 
kompetencijas; 

 konsultuoti ir motyvuoti darbuotojus ir darbdavius; 

 gerinti  darbuotojų informavimą ir dalyvavimą; 

 užtikrinti infrastruktūrą ir skatinančias sąlygas įmonėse; 

 apmokyti atstovus kvalifikacijos tobulinimo įmonėse 
mokymo ekspertais;  

 įgyvendinti tinkamus metodus tęstinio mokymo veiklų 
analizei, planavimui, organizavimui ir vertinimui. 

Projekto vertė yra abipusė darbuotojams ir darbdaviams 

Būdamas darbuotoju jūs turėsite naudą iš  nepertraukiamo ir 
sistematinio tęstinio mokymosi įmonėje. Jūsų privalumai: 
kvalifikuotesni gebėjimai ir gilesnės žinios geresniam ir gerai 
apmokamam darbui. 

Kaip darbdavys Jūs įgysite naujas galimybes, naudodami 
šiuolaikišką tęstinio mokymo organizaciją, kvalifikuotus 
darbuotojus ir sistemingą darbo jėgos raidą, konkurentų 
atžvilgiu padėsiančią Jums  išlikti priekyje. 

 
 

                                                                            Informacinis biuletenis Nr. 1 (2013 vasaris) 
 

 Mūsų tikslas 

Nauji įgūdžiai, konkurencingi ir geri darbai. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mūsų veiklos   

Sektorinio bendradarbiavimo tęstinio mokymo skatinimas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darbdavių   

Asociacijos 

                                                                                    BCWFI (BG)                 BAMI (BG)                     LMPIA (LT)                         LINPRA (LT)                             PICM (RO) 

Editor: Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB/VHS) / Gisbert Brenneke 

BICO projektą finansuoja Europos Komisija. Dokumente išreiškiama nuomonė negali būti vertinama kaip oficiali Europos Sąjungos 
nuomonė. 
 

BICO projektas pristato Europinę socialinės partnerystės 
iniciatyvą sektorinės mokymo politikos srityje ir tęstinio 
mokymo veiklas įmonėse.   

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 vykdomos bendrai.    

Darbo jėgos profesinio mokymo gebėjimų, žinių ir įgūdžių 
gerinimas skatins: 

 saugią gamybą ir saugias darbo vietas ateityje; 

 gerins įmonių kvalifikacijos tobulinimo galimybes, 
darbo sąlygas, darbuotojų raidą ir užimtumą; 

 padės pagerinusiems kvalifikaciją darbuotojams 
išlaikyti saugaus užimtumo sąlygas ir socialinius 
standartus; 

 stiprins pramonės šakų ir įmonių tarptautinį 
konkurencingumą. 

BICO projektas gerina darbuotojų ir įmonių padėtį 
stiprindamas socialinio dialogo partnerius įmonių tęstinio 
mokymo srityje.  

Trade Union 

 Employers 


