Národný projekt : Vzdelávanie odborárov v SR
Okrem iných vzdelávacích aktivít v odborovom zväze je pre získanie nových
vedomostí obzvlášť vhodný projekt Vzdelávanie odborárov v SR, ktorého realizátorom je
KOZ SR. Aj preto sa častejšie než inokedy stretávate v základných organizáciách
s pozvánkami na rôzne semináre, najmä v regiónoch Slovenska. Zabezpečujú ich regionálne
rady Konfederácie, ktoré na tento účel vytvorili Regionálne vzdelávacie informačné centrá
(RIVC). Projekt, ktorý začal v roku 2009, je určený všetkým odborárom, ktorí oň prejavia
záujem a je realizovaný vo všetkých regiónoch Slovenska s výnimkou bratislavského
regiónu.

Hlavné ciele projektu


zvýšiť rozsah a kvalitu poznatkov odborárov z vybraných oblastí riadenia spoločnosti
formou inovácie systému ich vzdelávania,



vytvoriť podmienky pre ich nepretržité vzdelávanie,



zlepšiť informovanosť občanov o každodennej činnosti odborov a ich význame v dnešnej
dobe a to najmä v regiónoch so zvýšeným sociálnym tlakom (tenzia).

Špecifické ciele


vo vedomostnej oblasti ide o zvýšenie kompetentnosti a zručnosti odborov pri formovaní
verejnej politiky,



v oblasti manažmentu ide o vytvorenie systému pre efektívnu koordináciu v oblasti
poradenstva, vzdelávania a doškoľovania odborárov,



v oblasti vytvárania regionálnych partnerstiev ide o harmonizáciu zámerov odborov na
národnej úrovni s úrovňou regionálnou, s cieľom posilniť účasť zástupcov zamestnancov
na riešení sociálno-ekonomických problémov v regiónoch,



v komunikačnej oblasti ide o skvalitnenie informovanosti vo vnútri odborov.

Cieľové skupiny
Adresátom aktivít v tomto projekte sú zástupcovia zamestnancov zo všetkých krajov
Slovenska (okrem bratislavského kraja), zástupcovia zamestnancov z odborových zväzov,
ktorí zastávajú rôzne pozície v podnikoch i odborových zväzoch a na rôznych riadiacich
úrovniach v rámci kraja. Rozhodujúcou cieľovou skupinou sú samotní účastníci vzdelávacích
aktivít na regionálnej úrovni.

Zámer projektu
Je to vzdelávanie nových členov odborov a tiež vybraných funkcionárov z odborových
zväzov. Využitie výsledkov projektu je orientované na realizáciu sociálnej dimenzie
operačného programu Vedomostná ekonomika.

Hlavné témy projektu
1. Lisabonská zmluva a Slovensko. Rozvoj ľudských zdrojov. Sociálny štát.
2. Pracovné právo. Vybrané problémy regionálneho rozvoja.
3. Kolektívne vyjednávanie. Globálny kríza a jej dôsledky na odbory.
4. BOZP. Právo sociálneho zabezpečenia.
Vzdelávanie je realizované v dvoch úrovniach: na úrovni regionálnej a v Ústave
celoživotného vzdelávania odborov v Sládkovičove. Pre funkcionárov základných
organizácií, ale aj ostatných členov odborového zväzu sa otvorili možnosti aktívne sa
zúčastniť na rôznych aktivitách projektu, zapojiť sa do vzdelávacieho procesu a takto zvýšiť
efektivitu práce základných organizácií i orgánov odborového zväzu.
Finančné zabezpečenie účastníkov vzdelávacích aktivít je hradené z prostriedkov projektu.
Ide o refundáciu mzdy, cestovné náhrady, občerstvenie a stravovanie. Doplňujúce informácie
o projekte možno nájsť na www.kozsr.sk, na IOZ a tiež u regionálnych manažérov projektu
Vzdelávanie odborárov v SR v regiónoch Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica,
Prešov, Košice.

Čo sa bude vzdelávať v druhom polroku 2010 a na začiatku roka 2011:
Trnava : Globálna kríza a jej dôsledky na činnosť odborov; kolektívne vyjednávanie
(11.11.2010)
Právo sociálneho zabezpečenia; BOZP (24.2.2011)

Trenčín : Globálna kríza a jej dôsledky na činnosť odborov; kolektívne vyjednávanie
(25.11.2010)
Právo sociálneho zabezpečenia; BOZP (28.1.2011)

Nitra : Rozvoj ľudských zdrojov; vybrané problémy z regionálneho rozvoja

(22.9.2010)

Globálna kríza a jej dôsledky na činnosť odborov; kolektívne vyjednávanie

(27.1.2011)

Banská Bystrica : Vybrané problémy regionálneho rozvoja; pracovné právo (30.9.2010)
Lisabonská zmluva; sociálny štát; právo sociálneho zabezpečenia (24.2.2011)

Žilina : Globálna kríza
vyjednávanie (11.11.2010)

a jej

dôsledky

na

činnosť

odborov;

kolektívne

Právo sociálneho zabezpečenia; Lisabonská zmluva; vybrané problémy regionálneho
rozvoja (17.2.2011)

Prešov : Vybrané problémy regionálneho rozvoja; pracovné právo (14.10.2010)
Rozvoj ľudských zdrojov; sociálny štát; Lisabonská zmluva (20.1.2011)

Košice : kolektívne vyjednávanie; globálna kríza a jej dôsledky na činnosť odborov; sociálne
zodpovedné podnikanie (30.9.2010)
Pracovné právo; sociálny štát (18.11.2010)
Právo sociálneho zabezpečenia; rozvoj ľudských zdrojov; Lisabonská zmluva (17.2.2011)

Zdroj: Projekt vzdelávania odborárov v SR/KOZ SR

