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ÒÈ ÈÇÁÈÐÀØ...
“RAISE UP - действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на
ключовите партньори за противодействие на недекларирания труд”

Транснационален семинар / Transnational Workshop
9-12 May 2018г., Plovdiv
Hotel Ramada Trimontium

Програма/ Agenda
9 May 2018
Up to 14:00

Пристигане и регистрация на участниците. Обяд
Arrival and registration of the participants. Lunch

15:00 - 18:00

Среща на Управляващия комитет на проекта.
Project Steering Committee meeting.

19:00

Вечеря / Dinner
10 May 2018

9:00-9:45

Откриване на работната среща.
Opening the Transnational Workshop.
Светла Василева/Svetla Vasileva President of FNSZ
Приветствени думи от официалните гости/Welcoming words by the high-level guests

9:45 -11:30

Панел 1: Недекларираният труд в земеделието - въпрос на споделена отговорност в
обществото. Защо е проектът RAISE-UP? Oбщата селскостопанска политика и мястото на
работниците в нея.
Panel 1: The Undeclared work in Agriculture - matter of shared concerns of society. Why the
project RAISE UP? Common Agricultural Policy and workers in it.
•ОСП и заетостта/Common Agricultural Policy and employment Арнд Спан/Arnd Span, EFFAT Secretary
•Недекларирания труд в земеделието за България - основни акценти от ситуационния
анализ/Undeclared work in Bulgarian Agriculture - burning questions from the Situational
analysis
Христина Митрева/Hristina Mitreva, FNSZ
• Гледната точка на институциите/The Institutional response
• Гледната точка на синдикатите /The point of view of the Trade unions:
• Македонският опит/Macedonian experience - Живко Даневски/Jivko Danevski, Agrosindikat
• Италианската мрежа за качествена заетост в земеделието/Italian Quality Network in
Agriculture - Антонио Галиарди/Antonio Galliardi, FLAI
Модератор/Moderator: Svetla Vasileva

11:00 - 11:30

Кафе-пауза / Coffee Break
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Íåäåêëàðèðàíèÿò
òðóä êðàäå îò âñè÷êè!
ÒÈ ÈÇÁÈÐÀØ...

11:30-13:00

Панел 2: Превенция и противодействие на недекларирания труд - Платформата за
недекларирана работа - общи транснационални действия
Panel 2: Prevention and combating undeclared work in agriculture - Platform of undeclared
work - common transnational actions
Добри практики в противодействието на недекларирания труд/Best practices in combating
undeclared work:
• Австрийският модел на работа със сезонните работници/Austrian model of working
with seasonal workers and results - Josef Treiber, PRO GE
• Германският опит - проектът “Честна мобилност· и българите в Германия /German
experience - Fair Mobility and Bulgarians in Germany - Thomas Hentshel/Ivan Ivanov, EMWU,
IGBAU
• Опитът от Белгия/Belgium experience - Денис Соте/Dennis Soete, ABVV-FGTB
• Опитът от Чехия/Check experience - Бохумир Дуфек/Bohumir Dufek, OSPZV-ASO,EESC
Модератор/Moderator: Valentina Vasilyonova

13:00 - 14:30
14:30-16:00

Обяд / Lunch
Панел 3: Бъдещето на селскостопанските работници - как изглежда през погледа на
ключовите/социални партньори?
Panel 3: The Future of аgricultural workers - what is look like from the prospective of stakeholders/social partners?
Panelists: Employers’s reps and workers’s reps, Arnd Spahn ...
Модератор/Moderator: Svetla Vasileva

16:00-16:30
16:30-17:15

Кафе-пауза / Coffee Break
Дискусия: Превенция и ограничаване на недекларирания труд - споделена отговорност и
общи действия - Документ за възможни съвместни решения - План за действия.
Discussion: Prevention and combating undeclared work in agriculture - shared responsibility Common document for decisions and Action Plan.
Модератор/Moderator: Svetla Vasileva

17:15-17:30
19:30

Заключения и договор за следващата стъпка.
Conclusions and agreement for the next steps.
Вечеря / Dinner
11 May 2018

9:30 - 14:00

#PAYRISE - Кампания за увеличаване на доходите - Посещения на работното място и
среща с работници
#PAYRISE Campaign - Study visit on the field and meeting workers

14:00 - 16:00
16:00 - 18:00

Lunch
Следобедна сесия - разбор и заключения
Afternoon session - debrief and conclusions
Вечеря / Dinner
12 May 2018
Отпътуване на участниците / Departure of the participants
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