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Добре дошли в проект  BICO  Срещи  (Януари – Април 2013) 

До всички партньори 

29.01.2013 
 
Добре дошли в проекта. Представяме ви   нашия първи 
бюлетин с информация за нашите първоначални дейности. 
Ние ще ви информираме постоянно и в  следващите 
бюлетини за основните стъпки и напредъка на 
изпълнение на BICO с европейски и национален фокус. 

BICO е  Европейска социална инициатива за допълнително 
обучение в сътрудничество между синдикатите, 
организациите на работодателите и предприятията от 
сектори  дървопреработване / мебелно производство,  
металургия и машиностроене . Началото на проекта е  на 
15 декември 2012 г. Продължителността е 12 месеца. 

Цялостното управление  на BICO се организира от нашия 
транснационален екип за управление на проекта, който се 
състои от Работа и живот Билефелд (водещ на проекта) и 
три национални координаторa от България, Литва и 
Румъния. Италианският партньор от синдиката FILCA-CISL 
е вътрешно координиран от Регионалния секретар за 
провинция Тоскана. 

Националните координатори (виж карето информация) са 
първият адрес за контакти, трансфер на информация, 
продължаващо сътрудничество и управление на 
работните процеси в рамките на националните секторни 
подмрежи.  

Моля, събирайте и координирайте цялата информация 
заедно с "вашия" координатор. Ние сме сигурни, че ще 
имаме едно взаимно и успешно сътрудничество.. 
 
 

Гисберт Бренеке                              Светла Тонева 
Работа и живот, Билефелд                           Координатор България 
 

Дануте Шльонскине                       Теодора Джорджевичи 
Координатор Литва                                   Координатор Румъния 

 

Екип за управление на проекта 
Вътрешна среща 
„Работа и живот”, национални координатори   
28./29. Януари 2013 
Билефелд (Германия) 

Проектен уъркшоп  (1) 
Среща на партньорите 
Европейска проектна група 
Представители на всички партньори по 
проекта 
11. – 13. Март  2013 
Билефелд (Германия) 

Обучителен семинар 
Управление на продължаващото обучение в 
предприятието 
Представители на предприятията  
(работници и работодатели) 
22. – 26. Април  2013 
София (България) 

 Екип за управление на проекта 

Моля, свържете се с екипа за управление на  
проекта на BICO за по-подробна информация. 

 Мениджър (координатор на проекта) 
Работа и живот, Билефелд 

       Гисберт Бренеке 

        Ravensberger Park 4, DE -33607 Bielefeld 
        phone  +49(0)521-557772-23 (office) 
        e-mail  gb@aulbi.de 

 Координатор в България 

Светла Тонева 
        phone +359 2 40 10 460 (office) 
        e-mail  stoneva@citub.net  

 Контакт в  Италия 
Массимо Бани 
e-mail  massimo.bani@cisl.it 

 Координатор в Литва 

Дануте Шльонскине 
        phone  +37067024733 (mobile) 
         e-mail  danute.slionskiene@lpsk.lt 

 Координатор в Румъния 

Теодора Джорджевичи 
         phone  +40 727271702 (mobile) 
         e-mail  tedi1_28@yahoo.com  

Налична информация 

Следната информация е налична 

 BICO – Описание на проекта 
(немски, английски, български, литовски, румънски език) 

 Брошура на проекта 
(принтирани версии на  немски, английски, български, литовски, 
румънски език) 

 BICO справочник на проекта 2013 (английски ез.) 

 Уебстраница: www.bico-project.eu   (в процес на 
разработка) 

Синдикати 

 

        FILCA-CISL / IT                    ФСОГСДП (Бг)       „Металици“ (Бг)        (Лит)          LMPF (Лит            LPSK (Лит)                        FSCM (Рум)         EFBWW (Белl) 

 

 

 

С финансовата подкрепа на Европейската комисия 

http://www.bico-project.eu/


 

                                                                                                                                         Бюлетин  No. 1 (Февруари 2013) 

 

 
 

Нашата цел: Заедно за нови умения, конкурентноспособност и по-
добри работни места 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашите дейности: Насърчаване на секторното сътрудничество за 
продължаващо обучение в предприятието   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работодателски  
асоциации 

                                                                        БКДМП (Бг)                 БАМИ(Бг)                     LMPIA (Лит)                 LINPRA (Лит)                             PICM (Рум) 

Редактор: Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB/VHS) / Гисберт Бренеке 

BICO се финансира с подкрепата на ЕК. Тази публикация отразява гледните точки единствено на автора и ЕК не може да 
носи  отговорност за информацията, публикувана в нея. 
 

Проектът BICO представлява Европейска социална 
Партньорска инициатива за секторната политика на 
обучението и дейности, базирани на допълнително 
обучение.  

Партньорството се състои от консорциум от 7 синдикати  
и асоциации на 5 работодателски асоциации от дърво / 
мебели,както и  металургично и машиностроителната 
индустрия в България, Италия, Литва и Румъния. На 
национално ниво социалните партньори си сътрудничат  
с общо 13 предприятия. Всички дейности по проекта се 
извършват съвместно. 

Усъвършенстването в допълнителното обучение ще: 

 осигури производствени обекти и работни места в 
бъдеще 

 помогне на компаниите в адаптирането  на 
квалификацията,условията на труд,подбор и 
назначаване  на персонал 

 подкрепя работници за усъвършенстване на 
квалификацията като предпоставка за осигуряване  
на заетост и социални стандарти. 

Проектът подобрява позициите на работниците и 
на предприятията чрез засилване на социалния 
диалог с фокус върху продължаващото обучение.  

Trade Union 

 Employers 

Какво искаме да изпълним: 

 Да подкрепим информирането, обмена и познанията 

 Да активизираме продължаващото обучение в 
предприятията 

 Да поощрим квалифицирането и социалните 
компетентности на работещите 

 Да консултираме и мотивираме работници и 
работодатели 

 Да засилим участието и представителството на 
работниците и служителите  

 Да осигурим инфраструктура и подкрепящи условия в 
предприятията   

 Да квалифицираме представители на предприятията 
като Експерти по продължаващо обучение 

 Да приложим подходящи методи за анализ на 
планиране,организация и оценка на дейности по 
продължаващо обучение 


