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Проект финансиран од ЕУ (2021-2023) како 
поддршка на нашата работа 

„Обезбедување на одржлива иднина за 
индустриите за производство на текстил, 

облека, кожа и обувки во Југоисточна 
Европа”  

• Партнери во проектот се три асоцијации 
на европската индустрија како и industriAll 
Europe    

• Бугарија, Хрватска, Северна Македонија, 
Романија и Србија 

• 10 синдикати-членки, 10 национални 
асоцијации на индустрии/работодавачи 

• 400,000 регистрирани работници 
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Цели 

• Да се зајакне репрезентативноста на здруженијата на 
работодавачи и синдикатите преку зголемување на 
членството и зајакнување на нивните структури.  

• Развивање на вештините и капацитетите на 
социјалните партнери и нивните членови во полето на 
индустриските стратегии, социјалниот дијалог и 
колективното преговарање.  

•Развој и имплементација на стратегии за индустриски 
развој и социјален напредок. 

• Отворање на патот кон подобрен социјален дијалог и 
колективни договори, вклучувајќи преговори на ниво на 
индустрија, договори со повеќе работодавачи, итн 
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План за реализација на проектот 
2021-2022  

 Мапирање на состојбите во земјите (јуни 2021 - 
февруари 2022) 

 Онлајн размена - Португалија (септември 2021) 

 Серија на подготвителни онлајн состаноци со 6 
асоцијации на работодавачи/индустрии; 9 синдикати 
(јануари и февруари 2022 год.)  
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 Бугарија, Хрватска, Северна Македонија, Романија, Србија 



План за реализација на проектот 
2021-2022  

• 5 национални работилници – усвојување на акциски планови 

• Одделни сесии за работодавачи и синдикати, заеднички сесии 

• Сесии со национални социјални партнери, брендови, добавувачи, 
владини претставници 

 

 

 

 

• Следење на реализација на акциските планови на ниво на земји (обука, 
тренерство) 

• Завршна проектна конференција, пролет 2023 год. 

• Имплементацијата продолжува и во претстојните години 
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Бугарија, Хрватска, Северна Македонија, Романија, Србија 

Земја и датум 

 Северна Македонија   10-11 мај 2022 
 Хрватска                             8-9 јуни 2022 

 Бугарија                              6-7 јули 2022 
 Романија                          14-15 септември 2022 (план.) 

 Србија                             5-6 октомври 2022 (план.) 


