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SUSODCO
SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE FUTURE CONSTRUCTION
Az európai szociális párbeszéd (SP) az ipar két oldalát (a munkáltatókat és
munkavállalókat) képviselő szervezetek bevonásával folytatott megbeszélésekre, konzultációkra, tárgyalásokra és közös cselekvésekre utal. A
szociális párbeszéd minden szinten előfeltétele az európai szociális piacgazdaság működésének, és elengedhetetlen a versenyképesség és a
korrektség előmozdítása szempontjából. Az építőipar a legtöbb országban
a gazdaság alapköve. Az építőipar 14,8 millió közvetlen munkahelyet biztosít, és az EU GDP-jének körülbelül 9% -át adja. Emellett új munkahelyeket teremt, ösztönzi a gazdasági növekedést, és megoldásokat kínál a
társadalmi, éghajlati és energetikai kihívásokra.

KIK VAGYUNK ÉS MIÉRT FOGTUNK ÖSSZE
A közép-, délkelet- és dél-európai építőipari szociális párbeszéd partnerek
(CCIS, SDGD, SGH, ÉVOSZ, ÉFÉDOSZSZ, ITPIO, BCC, FCIW PODKREPA, OSEOK, PEDEMEDE, valamint az EFBWW uniós szintű ernyőszervezet) összefogtak egy közös kétéves munkaprogram megvalósítására, miután egy
előzetes kutatás közös kihívásokat és problémákat tárt fel ezekben az
országokban. A SUSODCO projekt középpontjában a közép-kelet- és délkelet-európai tagállamok építőipari szociális párbeszéd-partnereinek kapacitásépítése, promóciója, ismertsége, kölcsönös elismerése és kölcsönös bizalma áll. Ezt a célt olyan Kapacitásépítő Rendezvények segítségével
tervezik elérni, amelyek az együttműködő országok SP partnereit az ipari
kapcsolataik támogatásához nélkülözhetetlen kapcsolataik támogatása
érdekében fontos új ismeretekkel látják el.

um indító megbeszélése 2020 március végén került megrendezésre, amit
a projekt zökkenőmentes megvalósítása érdekében további három virtuális munkamegbeszélés követett (június 16., szeptember 23. és október 7.).
A megbeszéléseken áttekintettük az addig elért eredményeket és meghatároztuk a 2020-ra tervezett feladatcsomagok határidejét. 2020 márciusától novemberig a partnerek négy közös kutatásban vettek részt, 1 terepi
és 3 íróasztal melletti kutatásban. Az elkészült négy tanulmány a partnerek szociális párbeszéd képességeit tárta fel. A SUSODCO partnerek e
tanulmányok megállapításai alapján építették fel a Kapacitásépítő Rendezvények tematikáját, amelyek célja a nemzeti szociális párbeszéd megvalósításában mutatkozó készséghiányok kezelése.

1. VIRTUÁLIS KAPACITÁSÉPÍTŐ RENDEZVÉNY
A projekt első Kapacitásépítő Rendezvénye (KÉR) két részből, egy szemináriumból és egy workshopból áll. Az 1. KÉR a járványhelyzet és az Európán belüli utazási korlátozott miatt ZOOM-on lesz megtekinthető. A szeminárium 2020. december 9-én 9:00–12:00 között, a workshop pedig
2020. december 16-án 9:00–11:00 között kerül megrendezésre.
A szeminárium a SuSodCo projekt kutatási szakaszának legfontosabb
eredményeire összpontosít, bemutatva az építőipar előtt álló szociális
párbeszéd kihívásokat Bulgáriában, Horvátországban, Cipruson, Görögországban, Magyarországon és Szlovéniában. Egyúttal neves belga, norvég
és finn előadók bemutatják, hogy mire van szükség a sikeres szociális párbeszédhez (SP), az eredményes SP hogyan támogathatja az ágazatot és
erősíti az összes érdekeltet felet, hogyan fejlődik a munkaerőpiac, és milyen szükségszerű SP változások állnak előttünk, amelyekkel a közeljövőben foglalkoznunk kell.
A workshop keretében a munkaadók és a munkavállalók képviselői egy
interaktív foglalkozáson vesznek részt, ahol megvizsgálják az európai SP
keretrendszerének saját nemzeti, hosszútávú szociális párbeszéd programjaikba történő integrálásának különböző módozatait.

Felismerve a nyugati és északi EU országokhoz viszonyított lemaradásukat, különösképpen az építőiparban meglévő hatékony és sikeres társadalmi párbeszéd tekintetében, úgy döntöttek, hogy az építőipar számára
egy új, személyre szabott, ágazati SP honlapot hoznak létre. A rugalmas SP
honlap bemutatja a korábbi és a folyamatban lévő SP kezdeményezéseket, valamint a szociális párbeszédre jelentős hatással lévő uniós projekt
koncepciókat. A honlap a projektben résztvevő szociális partnereket és a Csatlakozzon hozzánk az első KÉR rendezvényünkön, és kattintson a
projekt célcsoportjait az SP különböző gyakorlataival kapcsolatos új, érté- következő linkre: https://susodco.gzs.si/vsebina/EN/News
kes ismeretekkel és ötletekkel látja el. Egyúttal hasznos, ingyenes forrásokat is kínál a tervezett nemzeti kezdeményezések, a tréningek nyomonkövetesé, valamint a hagyományos SP megoldások adaptálásának támogatására.

AKTUÁLIS FELADATAINK
A SUSODCO MUNKAPROGRAM MEGHATÁROZÁS ÉS A
TERVEZETT HATÁRIDŐINEK VÉGLEGESÍTÉSE
A partnerek 2020 márciusában sikeresen elindították a projektet, éppen
akkor, amikor a COVID-19 járvány Európában is elkezdődött. A konzorciA SUSODCO projekt fő célkitűzései:
- a nemzeti ágazati szociális partnerek újra-aktiválása,
- a képességeik bővítése és javítása a sikeres és aktív szociális párbeszéd érdekében, az európai építőipari szociális párbeszéd hosszútávú
munkaprogramjának (2020-2023), valamint az építőipari szociális párbeszéd nemzeti prioritásainak figyelembevételével.

További információért keresse:
ÉVOSZ - Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
1013 Budapest
Döbrentei tér 1.
Tel: +1-201-03-33
www.susodco.eu

EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEINK
JELENTÉSEK A 4 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD KAPACITÁSKUTATÁS
ALAPJÁN
A 6 projektország nemzeti szociális párbeszéd (SP) helyzetéről készítette
tanulmány feltárja az aktuális kérdéseket, az ágazati SP trendeket és a
többéves ágazati SP cselekvési tervvel való összevetésüket.
A tanulmány egy személyre szabott, 2020 áprilisa és júniusa között elvégzett kutatáson alapul. Célja, hogy képet adjon a 6 ország SP helyzetéről, a
nemzeti SP kezdeményezéseiről és tevékenységeiről, valamint az SP státuszáról.
A kutatás legfontosabb következtetései és eredményei, néhány konkrét
ágazati SP témát a nemzeti tárgyalások napirendjének kulcsfontosságú
igényeként, az eredményes SP-t előmozdító alapvető tényezőként, valamint az SP prioritásainak az európai építőipar ágazati SP többéves cselekvési programjával összhangban lévő fő tematikus csoportjaként emelte ki.
A tanulmány a résztvevő országok SP struktúrájára összpontosít - uniós,
nemzeti és ágazati szinten. Megállapította, hogy az építőipari ágazati szociális partnereknek az európai párbeszéd-tevékenységek és eredmények
terjesztését, népszerűsítését, figyelemmel kísérését és értékelését célzó
intézkedéseik (pl. európai vagy nemzeti rendezvények, peer learning,
valamint értékelések, tanulmányok és kiadványok) megfogalmazásához,
valamint az európai párbeszéd koordinációjának, működésének és hatékonyságának javítását célzó intézkedéseikhez, ideértve a közös megközelítések szociális párbeszéd által azonosítását és fejlesztését is, támogatásra
van szükségük.
Jelentés a 6 partnerország munkáltatói szervezeteinek (EOS) és a szakszervezeteinek (TUS) belső és külső kommunikációjáról
A jelentés a 2020 júliusában és augusztusában dokumentumok alapján
végzett kutatás során összegyűjtött adatokon alapul. A cél az volt, hogy
információkat szerezzünk 6 projektpartner ország az építőipari munkáltatói szervezetek és szakszervezetek belső és külső kommunikációjáról.
Az összefoglaló jelentés átfogó képet ad a kommunikációs folyamatokról,
és az egyes partnerszervezetek esetében az alábbi kiválasztott 7 témacsoportra fókuszál: Láthatóság, kommunikációs gyakorlatok és sikeres kommunikációs kampány; Külső kommunikációs terv;
A kollégáknak a legfontosabb SP fejlesztésekről történő tájékoztatást célzó módszerek; A SP célcsoportjai; Kommunikációs csatornák külső kommunikációhoz; Kommunikációs eszközök a belső és külső kommunikációhoz; A szervezet képviselőinek részvétele PR és kommunikációs tréningeken, költségvetés kommunikációs és egyéb célokra.
Jelentés a szociális partner szervezetek társadalmi párbeszédre irányuló
képességeiről
Ez a 2020 júliusában és augusztusában végzett kutatás eredményeit öszszefoglaló jelentés az építőipari szociális partnerszervezetek SP kapacitását felmérő önértékelési kérdőívre adott válaszok alapján készült. A megkérdezettek öt különböző készséggel kapcsolatos kérdésre adott válaszait
foglaljak össze, ideértve a Kommunikációt, Menedzsmentet, Digitális készégeket, Hálózat és támogatást, valamint Válságkezelést. A jelentés teljes
képet ad a projektben részt vevő országról, amit majd az egyes partnerországokban megtervezendő és végrehajtandó képzési feladatok meghatározásához lehet felhasználni. Összességében minden ország más profilúnak tűnik, és javítani kell a készségek eltérő megítélését.
Jelentés a korábbi és folyamatban lévő ipari kapcsolatokról, valamint az
EU által finanszírozott ágazati kezdeményezések és projektek szakértői
értékeléséről
A jelentés 2020 szeptembere és októbere során egy személyre szabott,
dokumentum alapú kutatás keretében készül, amelynek célja, azoknak a
múltbeli és/vagy folyamatban lévő kulcsfontosságú, az Európai Bizottság
(Foglalkoztatási főosztálya), vagy decentralizált (nemzeti) források által
finanszírozott SP projektek és kezdeményezések feltérképezése, amelyekben partnerországok építőipari SP szervezetei a 2010–2020 közötti időszakban részt vettek, vagy továbbiakban is részt vesznek. A tervezett új

honlap inputjának szánt SP projekteket/kezdeményezéseket 3 szakterületre - Társadalmi, Gazdasági és jogi, valamint Kapacitásépítés – témacsoportokra lettek felosztva, és mindegyikük további alkategóriákat is tartalmaz, amelyek egy része több témát is felölel.
A partnerországok körében végzett kutatás eredményei azt mutatják,
hogy a legtöbb projekt - összesen 29 - a szociális szféra keretében a Szakképzés és ifjúsági területen valósult meg. Ezt követi - 20 projekt - szintén a
szociális terület keretében a Foglalkoztatás alkategóriában. Ezen kívül a
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem (OSH) szociális alkategóriában
csak 5, a Gazdasági és jogi kategóriában7, a Kapacitásépítés kategóriában
pedig 9 projekt valósult meg.

MIK A JÖVŐBENI TERVEINK
SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD WEB PLATFORM FEJLESZTÉSE
1. Mérföldkő: A speciális SP platform megtervezése és
létrehozása
CÉL: Összegyűjteni a korábbi és folyamatban lévő uniós
ágazati SP kezdeményezéseket, tevékenységeket és projekteket. A
platform speciális eszközöket, adatokat, tartalmat és közös stratégiai
dokumentumokat kínál majd, amelyek támogatást nyújtanak az európai és nemzeti SP partnerek számára az SP továbbfejlesztéséhez, valamint testre szabott intézkedések/ kezdeményezések előkészítéséhez.

GONDOSAN KIDOLGOZOTT SP KAMPÁNY TERVEZÉSE
2. mérföldkő: egy-egy nemzeti ágazati SP média kezdeményezés
(kampány) megtervezése és megvalósítása a 6 partnerországban
CÉL: Az ágazati SP szervezetek figyelemfelkeltésének, láthatóságának
és ismertségének növelése külső PR/marketing szakértő, médiahirdetések, új videók gyártása, valamint reklámtárgyak terjesztése által. A
nemzeti SP médiakampányokat a projekt tevékenységek értékelése
által azonosított hiányosságok és szükségletek alapján tervezzük meg.
HATÁS: Az építőipar felé irányuló főbb kérdések tudatosítása; Kapacitásépítés az új tagok megnyerése érdekében; A szinergiák létrehozásának megkönnyítése és; A társadalmi párbeszéd elősegítése.

AZ ÉRINETT FELEK PROFITÁLHATNAK A PROJEKTÜNKBŐL
2021-ben további három, egymással összefüggő Kapacitásépítő Rendezvényt szervezünk, amelyek a kelet-, közép- és délkelet-európai
szociális partnereket a hatékony és eredményes ipari kapcsolatok érdekében értékes és jelentős képesség ruházzák majd fel. A kétnapos
rendezvények a következő témákra összpontosítanak:
- 2021. április: A kommunikációs stratégia fontossága a hatékony társadalmi párbeszéd szempontjából.
- 2021. június: A gazdaság digitalizálása a szociális párbeszéd programjában és a digitális készségek.
- 2021. szeptember: A szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek lényege. A partnerek készségbeli hiányosságainak pótlása.

A KEDVEZMÉNYESEK FELKÉRTEK RÉSZVÉTELT A CBES-BEN
1. célcsoport: az érintett országok építőiparának (ágazati) szociális
partnerei,
2. célcsoport: az építőipari szociális párbeszéd bizottság országos képviselői
3. célcsoport: a szolgáltatásokat is képviselő szociális partnerek szervezetei, ernyőszervezetek.
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Ez a kiadvány a »SUSODCO – A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD TÁMOGATÁSA AZ ÉPÍTŐIPAR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
ÉRDEKÉBEN című, VS/2020/0046«, pályázat keretében az Európai Unió társfinanszírozásával készült. Az Európai Bizottság e
kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi,
és a Bizottság nem tehető felelőssé e dokumentumban szereplő információk bármilyen felhasználásáért.

