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A szociális párbeszéd nagy előnye, hogy a munkáltatói és a
munkavállalói oldal összehozása által a társadalom széles rétegét
képes képviselni; összefogva a két oldal sikeresen tudja leküzdeni a
munkaerőpiaci kihívásokat. A szociális partnerek kulcsfontosságú
szerepet játszanak a társadalmak és gazdaságok megreformálásában.
Az ágazati szociális párbeszéd központi szerepet játszhat az építőipari
kihívások sikeres leküzdésében:
a gazdaság és a társadalom digitalizálásában és ezzel
párhuzamosan a digitális készségek elsajátításában a technológiai
fejlődésre és innovációra való tekintettel,
a munkaerőpiac modernizálására, illetve a demográfiai
változásokra adott válaszok terén,
újoncok munkába állása, újfajta munkakörök, munkahelyteremtés
és a munkaerőkereslet és -kínálat összehangolása terén az EU-s
szakpolitikák és stratégiák alapján, az éghajlatváltozás, a
globalizáció, stb. figyelembevételével.

SUSODCO közös kutatás
1. jelentés – A szociális
párbeszéd helyzete a délkeleteurópai EU régió építőiparában

3. jelentés – A délkelet-európai EU
régióbeli munkáltatói szervezetek
és szakszervezetek külső és
belső kommunikációjának
áttekintése

2. jelentés – A 2010 és 2020 közötti
időszak legfontosabb, az építőipari
szociális párbeszéddel
kapcsolatos kezdeményezéseinek
és projektjeinek, valamint azok
céljainak áttekintése

4. jelentés – Szociális partner
szervezetek kapacitásai az
építőipari szociális párbeszéd
megvalósítására a délkeleteurópai EU régióban

Projektzáró jelentés
A projektzáró jelentésben olvashatnak a 4 kutatási jelentésről, a 4
kapacitásbővítő rendezvényünkről, a PR és média szakértőkből álló
konzorciummal végzett közös munkáról, az új tematikus weboldalról és
további érdekes témákról. De ez még nem minden! Nem csak olvasni,
nézelődni is lehet: QR kódok segítségével elkalauzoljuk Önöket az
animációink, videóink és egyéb virtuális tartalmaink világába.
A jelentésben olvashatnak továbbá szakpolitikai témákról, lehetséges
jövőbeni együttműködésekről, illetve a SUSODCO projekt legfontosabb
üzeneteiről is.
A végső jelentéshez egy csatolmány is tartozik: ez a szociális
párbeszédben
részvevők
tárgyalási
folyamataival
kapcsolatos
tapasztalatokat mutatja be (a kollektív szerződések megkötésére irányuló
kollektív tárgyalások folyamatát).
Olvass tovább itt

A négy közös kezdeményezés során
megtett út: a regionális kapacitásbővítő
rendezvények tanulságai
A SUSODCO projekt megvalósítása során a projektpartnerek 4 összefüggő regionális kapacitásbővítő
rendezvényt szerveztek, melyek célja az volt, hogy a résztvevő országok szociális partnereit felvértezze
azokkal a kritikus kapacitásokkal, amelyek a Közép-és Kelet-európai ipari kapcsolatok támogatásához
szükségesek.
Minden SUSODCO rendezvény nagyjából 60-90 résztvevőt szólított meg virtuálisan, több mint egy tucat
országból. A négy rendezvény azonos felépítéssel zajlott, mindegyik két részből – egy szemináriumból és
egy workshopból állt. A szemináriumok során elismert előadók beszéltek az európai szociális párbeszéd
legújabb fejleményeiről, illetve neves képzési szakeberek fejlesztették a résztvevők kommunikációs és
digitális készségeit. A workshopok során a résztvevők interaktív alkalmakon szerepjátékokon és
különböző esettanulmányokon keresztül tehették próbára újonnan megszerzett tudásukat.
Tudjon meg többet a négy közös kezdeményezésről a projektzáró jelentésből!

SUSODCO munka PR és média
szakértőkkel
A hasznosítási szakaszban a projektpartnerek koherens közös tevékenységeket hajtottak végre annak
érdekében, hogy a projekt minél szélesebb körben hasznosuljon, így biztosítva annak fenntarthatóságát
és a projekttevékenységek hatékonyságát, valamint, hogy a nemzeti szintű szociális párbeszéd célzott
kommunikációs kampányok segítségével erősödjön.
Az erősödő szinergiáknak, a partnerek networking tevékenységének, valamint a PR és média
szakértőkkel végzett közös munkának köszönhetően létrejött a tudásátadás és a jó gyakorlatok cseréje
az EU-s és nemzeti szintű építőipari szociális partnerek között.

Közös promóciós és információs videó az európai és nemzeti szintű építőipari
szociális párbeszédről
Angol
Szlovén
Magyar
Görög
Horvát

Videók a szociális párbeszéd nemzeti szintű prioritásairól – médiakampányhoz
(fiatalok megnyerése az ágazat számára)

Új tematikus SUSODCO weboldal
Szociális párbeszéd megoldások és inspirációk forrása
Az új, keresőmotorként kialakított SUSODCO weboldal a Közép-és Kelet-európai országok építőipari
szociális párbeszéd tevékenységeit mutatja be, ideértve a már megvalósult projektek legjobb
gyakorlatait és tapasztalatait, valamint a még zajló projekteket.
Ezáltal a szociális párbeszéd megvalósítását kiegészítendő támogatjuk a digitális eszközök fejlődését
is. A SUSODCO platform ösztönzi a modern digitális eszközök használatát és integrációját a szociális
párbeszéd tevékenységek és a kollektív tárgyalások során.

A legfontosabb tematikus területek
Szociális (szakképzés és fiatalok; foglalkoztatás,
munkahelyi egészség és biztonság)
Gazdaság és jog
Kapacitásbővítés

Végső EU-s konferencia
A SUSODCO projektpartnerek és az Európai Építőipari és Famunkások Szakszervezeteinek Szövetsége
(EFBWW) közösen szervezték meg a SUSPDCO projekt zárókonferenciáját, amely (korlátozottan) hibrid
formában 2022. március 16-án az EFBWW brüsszeli tanácstermében került megrendezésre.
A zárókonferencián a projektpartnerek bemutatták a nemzeti projekttel kapcsolatos kampányok
eredményeit, valamint a szociális párbeszéd lehetséges jövőbeni tendenciáit. Az európai partnerek
megosztották tapasztalataikat az európai szintű szociális párbeszéd kapcsán, illetve a SUSODCO
platform hivatalos indítására is sor került. A konferencián azt is igyekeztünk feltérképezni, hogy milyen
irányba haladhat a szociális párbeszéd a jövőben.
Nézze meg a konferencián készült videót és olvasson többet az eseményről

Záró nemzeti szintű konferenciák
Szlovén
A szlovén nemzeti szintű konferenciára 2022.
április 21-én 9 és 13 óra között került sor a
MEGRA (sejem gradbeništva, energetike in
komunalne obrti)Gornja Radgona, Pomurski
sejem cím alatt az 1. teremben. A
konferencia azzal az ígérettel zárult, hogy a
szlovén partnerek elkötelezetten folytatják
aktív munkájukat a tagok és az építőipar
jövőjének érdekében.

Bolgár
On 27 April 2022, the Bulgarian Chamber of
Construction held its national briefing
conference on the premises of the largest
national news agency – Bulgarian News
Agency. The conference was broadcast
directly on the agency’s channel. They also
saw a very high interest in the topic – Social
Dialogue in Construction. The event was
attended by 7 media representatives.

Horvát
2022. március 18-án a zágrábi Munkás
Otthonban Jasenka Vukšić, az Építőipari
Szakszervezet elnöke és annak főtitkára
Domagoj
Ferdebar
sajtótájékoztatóval
egybekötött nemzeti konferenciát tartott a
SUSODCO projektről, melynek keretein belül
bemutatták a projekt fő tevékenységeit és a
projektpartnerek által tartott workshopokat.

Magyar
Az ÉVOSZ és ÉFÉDOSZSZ nemzeti szintű
konferenciát tartott 2022. május 18-án az
ÉVOSZ székházban. A rendezvényt a két
szervezet képviselői nyitották meg, ezután
pedig bemutatásra került a SUSODCO
projekt, valamint annak eredményei, ideértve
az animációs kisfilmet és az az ÉVOSZ által
készített két videót, valamint a SUSODCO
platformot. Az esemény kérdezz-felelek körrel
és egy finom SUSODCO tortával zárult.

Ciprusi

Olvasson és nézzen
meg több tartalmat itt

Konklúzió

Az OSEOK 2022. május 26-án tartotta
nemzeti szintű SUSODCO konferenciáját a
Vino
Cultura-ban.
A
rendezvényen
bemutatásra kerültek a konzorcium által a 27
hónapos projekt során elért eredmények,
ideértve a 4 közös kutatás jelentéseit, a 4
közös projekttevékenységet, a PR és média
szakértőkkel
végzett
közös
munka
eredményeit, valamint az új tematikus
SUSODCO platformot.

A szociális partnerek kiemelten fontos szerepet játszanak a társadalmi átalakulásban, különös tekintettel
a digitalizáció területére. Éppen ezért a SUSODCO projekt tevékenységeinek nagy része az új trendek –
úgy mint az ágazatot egyre inkább érintő digitalizáció – valamint az azokkal járó kihívások és
lehetőségek megismerésére fókuszált. A projekttevékenységeknek és az azok által elért eredményeknek
köszönhetően a 6 partnerország példáján keresztül rálátást tudunk biztosítani a szociális párbeszéd
témakörére, illetve azokra a problémákra és megoldásokra, amelyek a Közép-kelet európai országokat
jellemzik.
Ez a kiadvány a »SUSODCO – A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD TÁMOGATÁSA AZ ÉPÍTŐIPAR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN című, VS/2020/0046«, pályázat keretében az Európai Unió
társfinanszírozásával készült. Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető
felelőssé e dokumentumban szereplő információk bármilyen felhasználásáért.

