Брой 4, декември 2021
Проект STRONG - Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening
Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма Социален диалог-достойни условия на
труд
Водеща организация – Българска търговско-промишлена палата
Партньори – Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO) и
Норвежко българска бизнес група (НББГ)

Основна цел на проект STRONG:
Проект „STRONG“ е насочен към укрепване на политиките
и практиките на социалния диалог в България,
подобряване на тристранния диалог на национално,
регионално и местно равнище, стимулиране на
двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне
на опит, знания и добри практики.
Дейности, изпълнени в периода юли – Юни 2021 г.
- Тестване на он лайн обучителната платформа по
проект STRONG.
- Разработено ръководство за потребители на
платформата.
- 96 души са тествали и преминали успешно четирите
он лайн обучителни модула.
- Определяне на дати в партньорство с NHO,
Норвегия за провеждане на планирани семинари и
работно посещение:
Семинари в гр.София и гр. Карлово: март 2022
Семинари в гр.Варна и гр.Бургас: май 2022
Работна визита на АОБР в Норвегия: май 2022
-

Публикувани новини за изпълнението на дейности
по проекта в социалните медии.
Подготвен междинен финансов и технически отчет.

-

Проведена на 1ви октомври 2021г. сесия по
тестване на платформата от 15 фирми членове на
НББГ.

Какво предстои?
-

Организиране на работно посещение на
представители на Асоциацията на
организациите
на
българските
работодатели (АОБР) в Норвегия с цел
обмяна на добри практики.

-

Организиране на 4 регионални семинара в
България с участието на норвежкия
партньор NHO с цел представяне на опита
им
в
областта
на
тристранното
сътрудничество.

-

Организиране
на
посещение
с
представители на НББГ в Норвегия за
обмяна на практики с норвежки фирми в
областта на КСО (CSR).

-

Подготовка
на
доклад
относно
функционалностите
на
он
лайн
обучителната платформа с предложения и
препоръки за подобряването й.

-

Подготовка на становище и препоръки за
подобряване на социалния диалог и
тристранното сътрудничество в България.

Съфинансирано от Норвегия чрез Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма “Социален диалогдостойни условия на труд"

