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ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ 

ПО ПРОЕКТ 2019/101835 „ОТГОВОРЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ ЗА 

ДОСТОЕН ЖИВОТ“ 

 

Бихме желали да Ви поканим да участвате на 27.11.2020 в онлайн работна 

среща на партньорите от Норвежката конфедерация на профсъюзите LO и 

Конфедерация на норвежките предприятия NHO обучение, Конфедерация на 

независимите синдикати в България и Българска стопанска камара от Бургас, 

Варна, Велико Търново, София и Стара Загора. 

Проектът, подпомогнат от Норвегия чрез Норвежки грантове 2014-2021 

г., в рамките на програма “Социален диалог – Достоен труд” е представен 

накратко на специално създадената страница: https://knsb-re-dial.net/deinosti/ и 

цели: 

 Разработване на общи пакети дигитални умения за повишаване на 

ефективността и ефикасността на социалното партньорство: икономически, 

психологчески, технологични, познавателни 

 Работни срещи за ключови компетентности, за да се гарантира високо 

равнище на социален диалог според възлови професионални профили в 

индустриалните отношения като: комуникация, говорене пред публика, 

договаряне, критично мислене, решаване на проблеми, изграждане на 

доверие, постигане на консенсус и т.н., базирани на модела на съвместно 

обучение на LO и NHO „компетентност за сътрудничество“ и други 

експертни познания, идентифицирани по време на виртуалното учебно 

посещение в Норвегия, дигитален обмен и работа в мрежа. 

За резултатна работна среща ви поканваме да се запознаете с подбраните и 

преведени материали, които ще бъдат представени накратно от норвежките ни 

партньори. Ще имате възможност за кратък преглед на социалното партньорство 

на регионално равнище, за което може да се споразумеете предварително кой 

какъв аспект на изложи. 

Очакваме да споделите кои умения ще бъдат най-полезни. В обученията по 

Ексел за решаване на проблеми се включиха 90 представители на социалните 

партньори. Подготвяме Работа по проекти за изграждане на доверие и 

Английски език за индустриални отношения.  
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Предварителна програма на Работната среща: от 13:00 до 15:00 ч. 

10 мин.  Кратко въведение в Българо – Норвежкото 
сътрудничество на социалните партньори 

20 мин.  Представяне на социалното партньорство в областта 
на съответствие на уменията с изискванията на 
работното място от LO и NHO: 

 Основно споразумение https://knsb-re-dial.net/wp-
content/uploads/2020/09/Basic_Agreement_LO-
NHO_2018-2021_BG_website-1.pdf  

 Норвежка стратегия за политика в областта на 
уменията https://knsb-re-dial.net/wp-
content/uploads/2020/10/Norwegian-Strategy-for-Skills-
Policy-2017-2021_BG.pdf  

 Норвежки комитет за потребности от умения 

 Регионални стратегии за умения 

 

5 града x 2 
говорители 
x 5 мин. 

 Преглед на социалното партньорство на регионално 
равнище в градовете: 

 Бургас 

 Варна 

 Велико Търново 

 Стара Загора 

 София 

30 мин.  Планиране на виртуално проучвателно посещение в 
Норвегия 

  Конкретни примери за обучения: 

 Skills Norway (Kompetanse Norge), бивша VOX 
(Норвежка агенция за учене през целия живот) 

 Digitalnorway: 
https://community.digitalnorway.com/feeds/post/66613 

 AOF курсове 

 Nettkurs om læring i arbeidslivet 

https://web03.kompetansenorge.no/SprakIArbeid/ 

 

 

  

https://knsb-re-dial.net/wp-content/uploads/2020/09/Basic_Agreement_LO-NHO_2018-2021_BG_website-1.pdf
https://knsb-re-dial.net/wp-content/uploads/2020/09/Basic_Agreement_LO-NHO_2018-2021_BG_website-1.pdf
https://knsb-re-dial.net/wp-content/uploads/2020/09/Basic_Agreement_LO-NHO_2018-2021_BG_website-1.pdf
https://knsb-re-dial.net/wp-content/uploads/2020/10/Norwegian-Strategy-for-Skills-Policy-2017-2021_BG.pdf
https://knsb-re-dial.net/wp-content/uploads/2020/10/Norwegian-Strategy-for-Skills-Policy-2017-2021_BG.pdf
https://knsb-re-dial.net/wp-content/uploads/2020/10/Norwegian-Strategy-for-Skills-Policy-2017-2021_BG.pdf
https://web03.kompetansenorge.no/SprakIArbeid/


 
 

  

2019/101835 Responsible Social dialogue for decent life (Re-dial) 

 

 

 

Как ще се проведе работната среща? 

Работната среща ще се проведе в онлайн форма, чрез платформата “Zoom”. 

Използването на тази платформа, изисква да изпълните следните стъпки, преди 

началото на срещата:  

1) Регистрирате са на: 

https://zoom.us/meeting/register/tJUkcOuhqD4sH9batBv0NGG2enbfNE5anJ7s   

2) Отваряте получения в пощата си линк; 

3) Изтегляте Zoom апликацията -  https://zoom.us/download, след което я 

инсталирате; 

4) Направете теста на аудио и видео, който ви се предлага. 

5) В инсталираната апликацията избирате Join a meeting; 

6) В Meeting ID поставяте ID номер на срещата, съдържащ се в линк; 

7) В Name, изписвате името си; 

8) Натискате Join 

 

Очакваме регистрацията и включването Ви в петък! 

Бъдете здрави, 

Юлия Симеонова, КНСБ 

Мартин Стоянов, БСК 
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