
2019/101835 Responsible Social dialogue for decent life (Re-dial)
Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021,

in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”

2019/101835 Отговорен 
социален диалог за достоен 

живот (Re-dial)
Подпомогнат от Норвегия чрез 

Норвежки грантове 2014-2021 г.,            
в рамките на програма “Социален 

диалог – Достоен труд”



Цели на проекта
Подобрен социален диалог и сътрудничество чрез:
 Подпомагане укрепването на тристранния диалог,

осъществявайки 36 двустранни и 20 тристранни
консултации на национално, регионално и местно
ниво с пилотни региони Бургас, Варна, Велико
Търново, София и Стара Загора.

 Обучение на 500 представители на социалните
партньори, както мъже, така и жени, за увеличаване
на капацитета за участие в социалния диалог с
по-високо ниво на интензивност и доверие за
повлияване на националните политики и закони.



Партньори по проекта
4 ключови национално представителни социални партньори:
организации на работниците и служителите и асоциации на работодателите 

LO и КНСБ, NHO и БСК,



Основни дейности на проекта
Разработване на общи пакети 

дигитални умения за повишаване на 
ефективността и ефикасността на 

социалното партньорство, базирани на 
модела на съвместно обучение на         

LO-NHO „компетентност за 
сътрудничество“ и други експертни 

познания, идентифицирани по време на 
учебното посещение в Норвегия, 

дигитален обмен и работа в мрежа



Основни дейности на проекта
Онлайн курс за начинаещи и напреднали с 

обучени 155 социални партньори, ноември 2020



Основни дейности на проекта
Онлайн курс „Английски за социален диалог“ 
за начинаещи и напреднали от февруари 2021 



Основни дейности на проекта
Онлайн курс „Дигитални умения за 

партньорство“ нива 1-2, 3 и 4
от април 2021



Публичност по проекта

Уебсайт на проекта: https://knsb-re-dial.net
Брошури, плакати, учебни материали
Международна начална конференция
 18-месечна кампания за социален диалог с 

36 двустранни и 20 тристранни консултации
 пресконференции, повишаващи 

осведомеността на 1000 граждани
Международна заключителна конференция

https://knsb-re-dial.net/


Контакти:

Конфедерация на независимите 
синдикати в България (КНСБ)
1040 София, пл. „Македония“ 1

тел.: +359 2 40 10 472
e-mail: ysimeonova@citub.net

https://knsb-re-dial.net

mailto:gdoynova@citub.net
https://knsb-re-dial.net/
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