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JusTRA

Just Transition:

подобряване участието на синдикатите в
социалния диалог
за по-устойчиво бъдеще на предприятията
и секторите
Co.Funded by
the European Union

Основни резултати:

Разпространение
Целта е да се обобщят синдикалните
стратегии и добри практики в
подкрепа на Справедливия преход
на фирмено или отраслово ниво и
да се повиши видимостта и ролята на
европейските синдикати, на
системите за индустриални отношения и
на социалния диалог.
На европейско ниво – за да бъде
постигнато максимално въздействиер
проектът ще ангажира европейски
институции и мрежите, в които участват
партьорските организации (т.е. мрежите
TURI),
На национално ниво – резултатите ще
бъдат разпространявани чрез
националните мрежи и посредством
връзките на организацията партньор.

-НАРЪЧНИК с насоки относно Справедливия
преход на английски, български, холандски,
френски, италиански
-ЕКИП
ОТ
СЪВЕТНИЦИ
/
ИНФОРМАЦИОННО БЮРО. Двама или
трима Консултатни по Справедлив преход ще
бъдат обучени за всеки партньор. Те ще
подкрепят синдикалистите при колективното
договаряне във всички аспекти и в тясно
сътрудничество
със
професионалните
федерации.
Подкрепата
за
местните
синдикалисти ще продължи след края на
проекта чрез създаване на информационно
бюро за помощ на национално равнище, с
което ще има възможност за свързване по
телефон,
електронна поща, присъствена среща или
видеоконферентна връзка.
ИНСТРУМЕНТИ
ЗА
ОБУЧЕНИЕ
И
МЕТОДОЛОГИЯ
(национални
и
транснационални) за обучение на Консултанти
по Справедливия преход

Други инструменти
- Национални информационни материали,
представящи картина на ситуацията във всяка
страна, участваща в проекта, както и някои
добри практики за справедлив преход
Кратък
наръчник,
което
ще
бъде
разпространен между синдикалисти,
описващ възможната подкрепа, която ще бъде
предоставяна
от
консултантите
и
от
информационното бюрото за помощ

1 март 2021 - 28 февруари 2023

Проектът
Изключително важно е Справедливият преход
и Европейската зелена сделка да бъдат
поставени в основата на възстановяването
след пандемията. Проектът има за цел чрез
формулиране и изготвяне на предложения,
съответстващи
с
философията
на
справедливия
преход
да
помогне
синдикалистите да се възползват от
възможностите, които възстановяването
дава и чрез социалния диалог да
допринесат за устойчиво бъдеще с високи
нива на заетост на тяхното предприятие
или индустриална област. Следователно
основната цел на Проекта е да предостави
знания, инструменти и методи за работа
на синдикалистите на местно и/или на
ниво предприятие, да ги помогне при
предприемането на стъпки, които да
гарантират
справедлив
преход
към
въглеродно
неутрално
и
кръгово
ориентирано
бъдеще
на
техните
производства или отрасли.

5 фази / 8 работни
етапа
1 – Координация и мониторинг (WP1)
2 – Изследване и обмен на информация
(WP2-WP3-WP4)
3 – Обучение (WP5)
4 – Тестване на резултатите (WP6)
5 – Разпространяване на резултатите
(WP7-WP8)

