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Роля на региона

►Обсъждане на проблемите в региона

► Обмен на добри и лоши практики за настоящи и
бъдещи нужди на синдикатите от региона



Приоритети за 2008-2009 г.

● Попълване на двата въпросника, даващи обща информация за
Вашия синдикат

● Привличане на нови членове – обмен на добри практики

● Преглед на нормативната уредба,регламентираща уреждането
на колективни трудови спорове, правото на стачка, 
работническите съвети, статута, организацията и дейността
на синдикатите

● Сътрудничество в сферата на мултинационалните компании



● Попълване на двата въпросника, даващи обща
информация за Вашия синдикат

Как? Кога? Кой?

Въпросници Март 2008 Вие

Уебсайт Април 2009 EMF  



● Привличане на нови членове – обмен на добри практики

4 сфери на дейност :

♦ в резултат на колективното договаряне

♦ индивидуални услуги /принципи, примери/

♦ специфична дейност за малките компании

♦ младите хора –как да ги привлечем



● Привличане на нови членове – обмен на добри практики

Как? Кога? Кой?

Чрез цялостната
си дейност

цялата 2008г. Вие

Семинари и
обмен на
кадри 2008г.

SEEF

EMF
(координация)

Заключителен
семинар

(обмен на добри
практики)

Пролетта на
2009г.

(регионална
среща)

Вие

EMF  
(координация)

FES? 



● Преглед на нормативната уредба,регламентираща уреждането на

колективни трудови спорове, правото на стачка, работническите съвети, 

статута, организацията и дейността на синдикатите

Как? Кога? Кой?

Проучване на
съществуващи
те източници

(ETUI, Dublin 
Foundation)

Първата
половина на

2008г.
уебсайт

EMF 

Вие

Използване на
резултатите
от TAIEX и ILO 
семинарите

Октомври 2008г. –
Възможна

междинна оценка
на конференцията
по проекта на ILO

Вие

EMF  
(координация)

ILO, FES

Въпросници ??? Други средства ??? Проект???



● Сътрудничество в сферата на мултинационалните компании

Два стълба

Европейски работнически съвети
/ЕРС/

Регионално сътрудничество
на ниво компания

Причини:

■ Специфични проблеми в региона / нарушаване на основните
права, на трудовите стандарти и т.н. /

■ Липсата на законодателна уредба на ЕРС в някои страни

■ Липса на знания за ЕРС- обучение

■ Инвеститори, опериращи само в региона

■ Регионално сътрудничество и солидарност, общи правила



● Сътрудничество в сферата на мултинационалните компании

Как? Кога? Кой?

Разработване
на проектно
предложение

Октомври
2008г.

Изпълнение
2009г.

EMF 

Вие



Отчет и оценка-
пролетта на 2009 г.


