NEWSLETTER BR. 1 | TRAVANJ | 2020.

SUSODCO
(SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE
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POTPORA SOCIJALNOM DIJALOGU ZA UČINKOVITI
SEKTOR GRADITELJSTVA U BUDUĆNOSTI
O PROJEKTU
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CILJEVI
Glavni ciljevi projekta SUSODCO:
- Ponovno aktivirati socijalne partnere na nacionalnoj
sektorskoj razini.
- Izgraditi i poboljšati njihove kapacitete za uspješan i
aktivan socijalni dijalog uzimajući u obzir sljedeći
višegodišnji program rada europskog socijalnog
dijaloga za sektor graditeljstva (2020.-2023.) i
nacionalne prioritete socijalnog dijaloga za sektor
graditeljstva.

Europski socijalni dijalog sastoji se od rasprava, savjetovanja i
pregovaranja te zajedničkih akcija u kojima sudjeluju organizacije koje
zastupaju dvije strane industrije (poslodavce i radnike). Socijalni dijalog
na svim razinama preduvjet je za funkcioniranje europskog socijalnog
tržišnog gospodarstva i ključan je za promoviranje konkurentnosti i
pravednosti. Sektor graditeljstva nudi 14,8 milijuna izravnih radnih
mjesta te sudjeluje s oko 9 posto u BDP-u Europske unije. Također stvara
nova radna mjesta, potiče rast gospodarstva i nudi rješenja za
društvene, klimatske i energetske izazove.
Kontekst i opis projekta SUSODCO
Socijalni partneri u sektoru graditeljstva iz srednje (Slovenija, Mađarska),
jugoistočne (Hrvatska, Bugarska) i južne Europe (Cipar, Grčka) koji su
spremni i predani aktivnijoj suradnji kroz konzorcij odlučili su, na temelju
preliminarnog istraživanja kojim su utvrđeni zajednički problemi i izazovi,
prijaviti se za novi projekt Europske unije (SuSodCo) s fokusom na teme iz
socijalnog dijaloga kojima je cilj jačanje i izgradnja kapaciteta prvenstveno
nacionalnog sektorskog socijalnog dijaloga, a zatim i aktivniji doprinos
europskom socijalnom dijalogu. Projekt SuSodCo fokusira se na izgradnju
kapaciteta, promoviranje, prepoznatljivost te uzajamno priznavanje i
povjerenje socijalnih partnera u sektoru graditeljstva u državama
članicama iz srednje, istočne i jugoistočne Europe. U tom je kontekstu
ključni cilj projekta SuSodCo osigurati socijalnim partnerima na
nacionalnoj sektorskoj razini izgradnju ključnih kapaciteta koji će im
omogućiti da budu više uključeni u sektorski socijalni dijalog i koji će
ojačati njihove sposobnosti (kapacitete) djelovanja na nacionalnoj razini,
omogućiti njihov rast, razvoj i aktivno uključenje u djelovanje europskog
socijalnog dijaloga na sektorskoj razini.
KONTAKTIRAJTE PREDSTAVNIKA JOŠ DANAS:
Sindikat graditeljstva Hrvatske
Trg kralja P. Krešimira IV 2, Zagreb
HRVATSKA
+ 38514655017
www.susodco.eu

DODANA VRIJEDNOST I TRAJNI UČINAK PROJEKTA
Planiramo kreirati novu, besplatnu platformu prilagođenu za socijalni dijalog u
sektoru graditeljstva koja će sadržavati pregled ključnih prošlih inicijativa i
projekata u Europskoj uniji. Platforma bi omogućila daljnje širenje i
iskorištavanje koncepata, metodologija, rezultata i učinaka koje su takvi projekti
postigli u Europskoj uniji.

NOVOSTI – NAJNOVIJA ZBIVANJA
Partneri su uspješno pokrenuli projekt u ožujku.
Prvi, uvodni sastanak održali smo pomoću
internetskog alata Teams 30. i 31. ožujka 2020. Na
ovakvim se događanjima bolje upoznajemo,
jačamo uzajamno povjerenje i stvaramo temelje
za uspješnu buduću suradnju.
Tijekom sastanka pregledali smo aktivnosti
socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini i
razmijenili smo mišljenja. Dogovorili smo
konkretne planove za budući rad. Započeli smo
pripremne aktivnosti – istraživanja o kapacitetima
nacionalnog socijalnog dijaloga, o trenutnim
problemima i trendovima u sektorskom
socijalnom dijalogu u usporedbi s višegodišnjim
akcijskim planom za sektorski socijalni dijalog.
Provest ćemo četiri takva zajednička istraživanja –
tri uredska i jedno terensko istraživanje nakon
kojih će uslijediti četiri tematska izvješća.

Uzimajući u obzir da aktivnosti nacionalnog socijalnog dijaloga zahtijevaju
potporu stručnjaka i uključuju povratne informacije o nacionalnim i o najboljim
praksama i inicijativama socijalnog dijaloga, o planiranju i usporedbi korištenih
koncepata, o rezultatima, studijama, međusobnim posjetama, objavi rezultata
projekata, o uputama za financiranje sredstvima Europske unije, itd., cilj ovog
projekta je sakupiti sve gore navedene stavke i rezultate u jedan dosljedan,
transparentan alat za potporu koji bi bio ažuriran u smislu sadržaja i stručnosti,
to jest u posebnu internetsku platformu posvećenu socijalnom dijalogu u
sektoru graditeljstva. Nova će platforma sadržavati prošle i sadašnje aktivnosti
sektorskog socijalnog dijaloga i aktivnosti vezane za ostale inicijative Europske
unije relevantne za sektor graditeljstva te će doprinijeti boljem razumijevanju
povijesnog razvoja socijalnog dijaloga na razini Europske unije i na nacionalnoj
razini. Platforma će poglavito olakšati nacionalnim organizacijama koje sudjeluju
u socijalnom dijalogu da učinkovitije i djelotvornije surađuju u socijalnom
dijalogu, da podižu razinu svijesti o pitanjima koja su važna za sektor, da
promoviraju osposobljavanje, da privuku članove, da ulažu u izgradnju
kapaciteta, da kreiraju sinergije te u konačnici da njeguju socijalni dijalog i u
budućnosti (jer će imati kapacitete za to). Naposlijetku, nova platforma također
može prikupljati i dalje širiti rezultate prošlih i sadašnjih inicijativa i projekata
socijalnog dijaloga na sektorskoj razini.

SLJEDEĆI KORACI
Priprema četiriju zajedničkih istraživanja na nacionalnoj razini fokusiranih na kapacitete za socijalni dijalog i
četiriju izvješća.
1. Izvješće o stanju socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini u šest uključenih zemalja koje pokriva trenutne
probleme i trendove u socijalnom dijalogu na sektorskoj razini u usporedbi s višegodišnjim akcijskim planom
za sektorski socijalni dijalog
2. Izvješće o stručnoj ocjeni industrijskih odnosa u prošlosti i sadašnjosti te sektorskih inicijativa i projekata
koje financira Europska unija
3. Izvješće o unutarnjim i vanjskim vezama između organizacija poslodavaca i sindikata u šest zemalja koje
sudjeluju u projektu
4. Izvješće o kapacitetima organizacija koje sudjeluju u socijalnom dijalogu za provedbu socijalnog dijaloga
PLANOVI ZA BUDUĆNOST
Na kraju ove godine i u prvoj polovini 2021. planiramo organizirati ČETIRI ZAJEDNIČKA
DOGAĐANJA (regionalna/lokalna, posebno ciljana, dvodnevna događanja) kojima je cilj
izgraditi kapacitete sindikata iz šest zemalja članica koje sudjeluju u projektu koji su
relevantni i važni za učinkovite i djelotvorne industrijske odnose u istočnoj, srednjoj i
jugoistočnoj Europi.
KORISNICI POZVANI NA SUDJELOVANJE U DOGAĐANJIMA ZA IZGRADNJU KAPACITETA
(plaćeno iz projekta SUSODCO!)
1. ciljana skupina: socijalni partneri iz sektora graditeljstva iz uključenih zemalja
2. ciljana skupina: nacionalni predstavnici odbora za socijalni dijalog za sektor graditeljstva
3. ciljana skupina: organizacije socijalnih partnera koje predstavljaju i usluge, krovne
organizacije kao što su BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC, SME United

1. događanje: HRVATSKA, prosinac 2020.
2. događanje: MAĐARSKA, veljača 2021.
3. događanje: CIPAR, travanj 2021.
4. događanje: BUGARSKA, lipanj 2021.

Glavni partner:

Komora za graditeljstvo i industriju građevinskog
materijala Slovenije
(CCIS CCBMIS)
SLOVENIJA

Partneri:
Europska federacija graditelja i drvara
(EFBWW)
BELGIJA

Federacija sindikata radnika u graditeljstvu, drvnoj
industriji i industriji građevinskog materijala
(EFEDOSZSZ)
MAĐARSKA
Nacionalna federacija izvođača građevinskih radova
u Mađarskoj
(EVOSZ)
MAĐARSKA
Sindikat graditeljstva Hrvatske
(SGH)
HRVATSKA

Sindikat graditeljstva Slovenije
(SDGD)
SLOVENIJA
Institut za osposobljavanje zaposlenika u
međunarodnim organizacijama
(ITPIO)
BUGARSKA
Federacija sindikata u graditeljstvu, industriji i
vodoopskrbi
(FCIW Podkrepa)
BUGARSKA
Bugarska graditeljska komora
(BCC)
BUGARSKA
Panhelenski savez inženjera izvođača javnih radova
(PEDMEDE)
GRČKA
Federacija izvođača građevinskih radova Cipra
(OSEOK)
CIPAR
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