Itinerariul Dialog
Bucureşti, 27.02.2013
Proiect finanţat de Norvegia
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014,
în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit
.

Parteneriat
• Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare România
• Sindicatul Lucrătorilor de Penitenciare- Norvegia
• Administraţia Naţională a Penitenciarelor -Romania
• Serviciul Corecţional Norvegia

• Federaţia Europeană a Sindicatelor din Administraţia
Publică - Belgia

Scop
Demersuri de dezvoltare a capacităţii
de
dialog
social
în
cadrul
Administraţiei Publice din România.
Dezvoltare, testare şi diseminare a
modelului de dialog social participativ,
urmând o abordare de tip de jos în
sus.
Dezvoltarea unei noi abordări a
dialogului social, testare în cazul SNLP
şi diseminare în cazul Sindicatelor din
Administraţia Publică.

Obiective
1.Dezvoltarea unui program participativ de instruire, pentru reprezentanţii
adminstraţiei şi sindicatului
2. Dezvoltarea unei agende comune de dialog social, incluzând subiecte
referitor la munca decentă, axată pe priorităţile şi acţiunile reale ce pot fi
întreprinse în contextul administraţiei publice din România.
3.Promovarea sindicalismului în administraţia publică prin implementarea
strategiilor participative şi a acţiunilor de dialog social.

4.Diseminarea rezultatelor în rândul altor organizaţii sindicale.

PACHETE DE LUCRU
PL1

PL2

INSTRUIRE IN NEGOCIERE
ŞI DIALOG SOCIAL

AGENDĂ COMUNĂ DIALOG
SOCIAL

1.1. Dezvoltare
program de
instruire

1.2. Selecţia şi
recrutarea
cursanţilor

1.3.
Implementare
program de
instruire

2.1.
Cercetare
participativă
stabilire
priorităţi

2.2.
Constituire
grup de
lucru

2.3.
Agenda
comună a
dialogului
social

PL0. Management de proiect
PL4. Evaluare şi diseminare

PACHETE DE LUCRU SUPORT

PL3
PROMOVAREA SINDICALIZĂRII

3.1.
Dezvoltare
cadru
metodologic

3.2.
Eşantionare
şi configurare
paneluri

3.3.
Monitorizare
şi sistem
feedback

Proiect

PL

Activitati
Dezvoltarea Programului de Instruire
Program Development

Program de instruire Dialog Social

DIALOG:
CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE

Agendă comună Dialog Social

Actiuni
Analiza stadiului in Europa
Vizită de studiu
Implementare program de instruire

Selecţia şi recrutare participanţi

Dezvoltare proces de selecţie
Organizare a grupurilor de instruire

Implementare program de training

Dezvoltare platforma de instruire
Sesiuni de simulare si modelare
Workshops şi forumuri

Cercetare participativă asupra agendei de
priorităţi

Cadru metodologic
Colectarea datelor
Analiza datelor

Dezvoltare grup de lucru

Implicarea factorilor interesaţi
Constiturie grup de lucru - formalizare
Sisuni de lucru grup de lucru

Conţinut agendă comună Dialog Social

Evaluarea resurselor disponibile
Evaluare specificităţii culturale
Livrare plan de lucru agendă comună Dialog Social

Construire cadru metodologic

Implicarea Angajaţilor

Eşantionare şi paneluri

Monitorizare şi sistem de feedback

Focus grupuri
Dezvoltare chestionar
Stabilire paneluri
Eşantionare
Aplicare chestionare
Derulare paneluri
Sistem de monitorizare şi feedback
Testare
Sistem funcţional

PL 1- Instruire Dialog Social
Analiza stadiului in Europa

Dezvoltarea Programului de
Instruire Program Development

Vizită de studiu

Implementare program de instruire

Program de instruire
Dialog Social

Dezvoltare proces de selecţie

Selecţia şi recrutare participanţi
Organizare a grupurilor de instruire

Dezvoltare platforma de instruire

Implementare program de training

Sesiuni de simulare si modelare
Workshops şi forumuri

PL 2 – Agendă comună dialog social
PL

Activități

Acțiuni

Cadru metodologic

Cercetare participativă asupra
agendei de priorităţi

Colectarea datelor
Analiza datelor
Implicarea factorilor interesaţi

Agendă comună dialog
social

Dezvoltare grup de lucru

Constiturie grup de lucru - formalizare
Sisuni de lucru grup de lucru
Evaluarea resurselor disponibile

Conţinut agendă comună Dialog
Social

Evaluare specificităţii culturale
Livrare plan de lucru agendă comună Dialog
Social

PL 3 – Implicarea membrilor
PL

Activități

Acțiuni
Focus grupuri

Construire cadru metodologic

Dezvoltare chestionar
Stabilire paneluri
Eşantionare

Implicarea Angajaţilor

Eşantionare şi paneluri

Aplicare chestionare
Derulare paneluri

Sistem de monitorizare şi feedback

Monitorizare şi sistem de
feedback

Testare
Sistem funcţional

Diseminare
PLAN COMUNICARE:
Seminarii de prezentare
Newsletters
Mailuri
Site-ul aplicantului şi al
partenerilor, după caz.

Rezultate
•
•
•
•

1 platformă electronică aceesibilă pentru toţi participanţii la instruire;
1 Program de Instruire Negociere Dialog Social;
24 persoane instruite în programul de negociere prin dialog social;
1 Agendă comună de Dialog Social axată pe priorităţi şi acţiuni
realizabile adaptată contextului administraţiei penitenciare;
• 1 Grup de lucru formalizat;

Rezultate
• 1 set de publicaţii- Recomandări referitor la Politicile şi Practicile

Dialogului Social
• 200 participanţi la cercetarea aplicată;

• 3 strategii şi acţiuni de promovare a sindicalizării extrase din
cercetarea aplicată;
• 400 lucrători care sunt de acord să participe în acţiuni continue de
cercetare aplicată .

