Проект 2008/108471 "Здравословни, безопасни и екологични
условия на труд", България

Дейност 4 Изследване
4.1 Събиране на надеждни данни за функционирането на КУТ чрез
въпросници и интервюта
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Контекст
Независимо от съществуващото законодателство и изградената
институционална рамка на социалния диалог, свързан с осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труда, в практиката все още
съществуват значителни проблеми. В частност те се отнасят до
изграждането и функционирането на Комитетите/групите по условия на
труд в предприятията. В страната липсват изследвания, свързани с
дейността, ефективността и проблемите, с които се сблъскват тези органи
за работническо представителство в предприятията.Това определя и
необходимостта от провеждане на изследване в рамките на проекта, което
да очертае насоките на изграждане на капацитета на КУТ/ГУТ за
създаване на безопасни, здравословни и екологични условия на труд в
българските предприятия, като основа за тяхното устойчиво развитие.
Изследването се основава на разбирането, че стратегиите и планираните
действия на синдикатите на различни равнища, в това число и обучението
на представителите на работниците в КУТ и изграждането на мрежа на
КУТ по този проект, трябва да осигуряват реална синдикална подкрепа и
ресурси, да осигуряват знание, обучение, информация, практически
средства, юридически и технически консултации както на представителите
на работниците, така и на работниците като цяло.
Основна хипотеза, на която се основава изследването е, че дейността на
КУТ, ако е добре организирана и се осигурят ресурси, механизми и
инструменти за повишаване капацитета на работническите представители
в КУТ, може да окаже положителен ефект върху резултатите от
политиката по безопасност и здраве при работа и да насърчи устойчивото
развитие на предприятията.
Основна цел на изследването на КУТ/ГУТ в пилотните отрасли е чрез
използване на различни изследователски методи да се проучи и анализира
състоянието и функционирането на КУТ/ ГУТ,
като фактор за
подобряване на условията на труд
и устойчивото развитие на
предприятията от пилотните сектори и да предложи рамка за изграждане
на мрежата на КУТ и ГУТ.
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Специфични задачи на качественото изследването са:
• да проучи изграждането и функционирането на КУТ/ ГУТ в
предприятията от пилотните отрасли;
• да идентифицира основните фактори, които пречат или подпомагат
успешното им функциониране;
• да проучи конкретните насоки на дейност
• да идентифицира потребностите от обучение и институционална
подкрепа; и
• на тази основа да очертае необходимите действия на различните
институции, които могат да помогнат за подобряване на
ефективността им;
• да предложи основни насоки за изграждане на рамката на мрежата
на КУТ/ ГУТ, която ще бъде изградена по проекта.
Изследователски методи
1. Анализ на законодателството и документи на различни институции.
2. Вторичен анализ на изследвания в областта на условията на труд и
социалния диалог в сферата на безопасните и здравословни и
екологични условия на труд.
3. Провеждане на изследване в предприятията от пилотните отрасли по
специално разработена анкетна карта с представители на
работниците в КУТ/ ГУТ в предприятия от пилотните отрасли (с
различен модул по отношение на рискове и вредности за отделните
отрасли), включваща четири раздела: обективна информация за
предприятието/организацията; информация, свързана с дейността на
КУТ; информация за условията на труд и дейността па БЗУТ и
демографски профил на представителите на работниците в КУТ.
4. SWOT анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите за дейността на КУТ като основа за развитие и
разработване на рамката за изграждане на мрежата.
(Забележка: При възможност и наличие на финансов и човешки ресурс,
добре би било да се направят интервюта с работодателя/представителя
на работодателя в КУТ и председателя на синдикалната организация и
анкетно проучване с 10-20 работника във всяко предприятие за оценка
на състоянието на условията на труд и работата на КУТ/ГУТ.)
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Извадка
Във всеки от пилотните отрасли ще бъдат включени максимален брой
предприятия
План за провеждане на изследването
Изследването в отделните пилотни браншове ще се проведе както
следва:
• Здравеопазване, Металургия и Транспорт – до 20 ноември 2009 г.
• Енергетика, Моряшки синдикат и Строителство – до 15 март 2010 г.
Обработка на данните
SPSS анализ с възможности за нулеви и крос-таблици
Анализ и обобщение на получените данни от изследването
Подготовка на аналитичен материал по основните цели и задачи, който
да очертае основните проблеми и да идентифицира насоките на
институционална подкрепа и необходимите сфери на добри практики и
обмяна на опит с норвежките профсъюзи, потребностите от обучение и
от тук разработването на учебни материали, както и рамката за мрежата.
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