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Повишаване на осведомеността за достоен труд за 
по-добре функционираща администрация



Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА“стартира 
изпълнението на проект 2021/336371 

„Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре
функционираща администрация“ (DWARFa)

с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в 
рамките на 2014-2021 Програма  “Социален диалог - Достоен труд”

Общият бюджет на проекта е в размер на 103 958 евро, от които 93 000 евро финансиране от 
Норвежкия финансов механизъм и 10 958 евро, съфинансиране от страна на бенефициента.



Партньор по проекта е 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

Norge – Норвегия

YS е една от четирите основни синдикални организации в Норвегия с общо
229 000 члена. Партийно и политически независима организация, чиято
основна цел е защита интересите на работниците и служителите, които

представлява.



Проект „Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-
добре функционираща администрация“ (DWARFa) има за цел чрез
различни дейности да способства за повишаване на осведомеността
за ползите от достойния труд в административната сфера.

Основна ЦЕЛ:



Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Измерване на познанията и нагласите на синдикалните членове в темата за достоен труд

Дейност 3: Организиране на работно посещение на представители на САС „Подкрепа“ в Норвегия, с 
цел обмен на добри практики

Дейност 4. Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и тренинги на тема достоен
труд

Дейност 5. Одит

Дейност 6: Мерки за публичност и визуализация.

ДЕЙНОСТИ:



ЦЕЛ: Реализиране на активен обмен на добри практики за преодоляване на вече констатираните

предизвикателства пред прилагането на програмата за достоен труд. Получената от партньора по проекта

информация с практическа насоченост и идентифицираните добри практики ще бъдат използвани за

разработване на методологии и формулиране на основни теми за провеждане на кампании за повишаване

на осведомеността в България.

Дейност 3:  

Проведено работно посещение на 

представители на

САС „ПОДКРЕПА“ в Норвегия 



Представяне на „Норвежкия модел“ като част от „Скандинавския модел“

– лектор и модератор - Håvard Lismoen – ръководител на изследванията YS



Представяне на „Сътрудничеството в държавния сектор“ – лектор и модератор:

Ragnar Ihle Bøhn, заместник генерален директор на персонала в държавния сектор



Представяне на "Системата за преговори в държавния сектор„ – лектор и модератор: -

Tore Leirfall, ръководител на преговорите - YS Държавен сектор



Представяне на „Синдикатите и тяхнато роля в държавния сектор„ – лектор и 

модератор: - Sven Erik Rath, вицепрезидент KY



Представяне на Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

– лектор и модератор - Hans Erik Skjæggerud – вицепрезидент на YS



Представяне на "Управлявана от данни конфедерация и набиране на младежи"

– лектор и модератор - Горан Щекич, ръководител на проект YS



Посещение на NAV Lillestrøm: 



Представяне на „Ролята на държавния сектор YS като федерация“

– лектор и модератор - Pål Naur Arnesen, президент на държавния сектор (YS)



Представяне на „Млади служители в държавния сектор“

– лектор и модератор - Ina Nyheim Bruun, съветник в KY



Посещение в Норвежката данъчна администрация - `skattekvartalet`

- Schweigaardsgate 17, Oslo, Norway



Посещение в Норвежката данъчна администрация - `skattekvartalet`

- Schweigaardsgate 17, Oslo, Norway



Посещение в Норвежката данъчна администрация - `skattekvartalet`

- Schweigaardsgate 17, Oslo, Norway



Благодарим Ви за вниманието!


