Itinerariul Dialog ID
proiect finanțat de Norvegia prin Mecanismul financiar norvegian 2009 -2014 în cadrul programului Muncă
Decentă și Dialog Tripartit.
Obs: contractul inițial a beneficiat de două extinderi (multiplicare activități și buget suplimentar)
Buget: 322.800 Euro (10% cofinanțare)
Perioada implementare: 01.01.2013 – 31.12.2014
Parteneri:

-

Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare (SNLP) - aplicant,
Sindicatul Lucrătorilor de Penitenciare din Norvegia (KDI)
Departamentul Serviciilor Corecționale Norvegiene, Administrația Națională a Penitenciarelor,
Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU)

Obiectiv general:
dezvoltarea capacităţii de dialog social între Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare
(SNLP) şi Administrația Națională a Penitenciarelor, prin proiectarea, testarea şi diseminarea unui
model experimentat al dialogului social participativ
Obiectivele specifice,
1. asigurarea programului de formare, concentrat pe simulări, atât pentru conducerea administrației
publice, cât şi pentru reprezentanții Sindicatului;
2. construirea unui ghid comun al dialogului social, care se conturează pe prioritățile și posibilitățile de
utilizare a acțiunilor adaptate contextului administrației publice a penitenciarelor românești;
3. promovarea sindicalizării lucrătorilor din administrația publică prin implementarea strategiilor și
acțiunilor participative;
4. distribuirea rezultatelor și realizărilor către alte sindicate și federații;
Rezultate :
➢ Conform contractului de finanțare 2012/104565:
• 1 platformă de instruire accesibilă tuturor participanților la instruire, atât din partea
sindicatului cât și din partea administrației;
• 1 program de instruire în domeniul dialogului social;

•
•
•
•
•
•

27 persoane instruite în domeniul dialogului social;
1 ghid de dialog social axat pe priorități și pe acțiuni adaptate contextului sistemului
penitenciar romanesc;
1 grup de lucru comun stabilit;
1 set de publicații – recomandări de politici și de practici de dialog social;
200 participanți în tehnicile de cercetare aplicată;
3 strategii de promovare și acțiune extrase din cercetarea aplicată;

➢ Conform contractului 2013/112614:
• 1 vizită de studiu a reprezentanților SNLP în Portugalia;
• 1 vizită de lucru a reprezentanților SNCGP în Romania;
• 1 vizită de studiu a reprezentanților SNLP în Franța;
• 1 vizită de studiu a reprezentanților UFAP UNSA Justice în Romania;
• 2 grupuri de lucru comune stabilite (reprezentanți Portugalia și reprezentanți Franța);
• Participarea reprezentanților din Franța și Portugalia la conferința de închidere a
proiectului.
• 3 evenimente de diseminare a proiectului : Conferința de deschidere, Conferința Europeană
a Rețelei sindicatelor din penitenciare, Conferința de închidere – participare reprezentanți
din 14 țări
➢ Conform contractului 2014/104539:
• 129 participanți la cele 8 activități regionale de instruire în dialog social;
• 119 participanți la cele 8 activități regionale de diseminare a proiectului;
• 352 participanți pentru promovarea dialogului social;
• realizarea de produse personalizate pentru promovarea obiectivelor/activităților
/rezultatelor proiectului;
• Organizarea primei întâlniri naționale pentru promovarea dialogului social în sistemul
penitenciar românesc (16-19 noiembrie 2014) cu participarea: top management ANP, BEx
SNLP, directori unități, președinți filiale SNLP precum și alți actori instituționali relevanți –
116 participanți

