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Стартира
Проект 2008/108471"Здравословни, безопасни и
екологични условия на труд", България
Норвежката конфедерация на синдикатите LO, заедно с КНСБ кандидатства
пред Норвежката програма за сътрудничество с 2-годишен Проект 2008/108471
“Здравословни, безопасни и екологични условия на труд, България”.
Проектът беше одобрен и стартира официално през месец май тази година с
партньори от България: Министерство на труда и социалната политика, Главна
инспекция по труда, Институт за социални и синдикални изследвания и от
Норвегия – Институтът FAFO.
Целта на проекта е Изграждане на Мрежа от комитети по условия на труд в
България, като се започне с 2 пилотни групи браншове:
І група: здравеопазване, металургия, транспорт
ІІ група: енергетика, строителство, корабоплаване /Моряшки синдикат/.
Дейностите по проекта предвиждат размяна на добри практики в областта на
условията на труд на работното място – както от законодателна гледна точка,
така и като практики. Всички резултати от проекта – изследвания, планове за
действие, материали за обучение, правила за функциониране на мрежата ще
бъдат отразени в специална Интернет страница по проекта, както и по време на
информационни кампании във всички региони на страната.
От 12 до 14 юни 6-членна делегация на Норвежката конфедерация на
синдикатите, водена от преизбрания й президент Roar Flåthen, е на посещение
в България /гр. Варна и к.к. Албена/, след което отпътува за първата
конференция в Букурещ, където синдикалистите от FRATIA, Cartel Alfa, CSDR
започнаха аналогичен проект.
Програмата на посещението включва:
12 юни 2009 г.
15.00 – 16.00
16.00 – 17.30

Посещение на Пристанище Варна Изток
Пътуване до и посещение в „Каолин” АД, Игнатиево
13 юни 2009 г. хотел Фламинго Гранд, к.к. Албена

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30

Среща с представители на Конгресното ръководство на КНСБ
– д-р Желязко Христов, Пламен Димитров , д-р Иван Кокалов
Среща с председателя на Съюза на транспортните синдикати
в България – Екатерина Йорданова
Среща с представители на Федерация на синдикатите в
здравеопазването
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11.30 – 12.00
12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

Среща с представители на Синдикална федерация
„Металици” – Васил Яначков – председател, Ренета Петрова
– зам.председател и Евгени Янев
Среща с представители на енергетиците: Божидар Митев –
председател на Независимата синдикална федерация на
енергетиците в България и Георги Петров - председател на
Национална федерация на енергетиците
Среща с председателя на Моряшки синдикат – Красимир
Вълчев
14 юни 2009 г.

10.00 – 12.00

Пътуване до гр. Шумен и посещение на Алкомет АД

Делегацията е в състав:
№
1
2

Имена
Roar Flåthen
Tor Jørgen Lindahl

3

André Nerheim

4
5
6

Anne Lise Rognlidalen
Line Eldring
Теменужка Петкова

Длъжност
Президент
Зам.ръководител на Международен
департамент
Ръководител на отдел Европейски
въпроси
Иновация Норвегия
Директор изследвания на FAFO
Асистент във FAFO

Юлия Симеонова - Изпълнителен секретар на КНСБ, директор на проекта за
България

The Project is supported by a grant from Norway through the Norwegian
Cooperation Programme for Economic Growth and Sustainable
Development with Bulgaria

