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PLAN PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:
• Włochy - Spotkanie inauguracyjne
• Polska - Pierwsze spotkanie ekspertów
• Hiszpania - Konferencja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Rozpoczęcie projektu - 01.04.2021 r.
Czas trwania projektu - 24 miesiące..

GŁÓWNY CEL:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania i udziału pracowników
sektora handlowo-usługowego w krajach UE w procesach zarządzania zmianami w
ich miejscach pracy, w szczególności związanych z dostosowywaniem działalności
firm do wymagań funkcjonowania w czasie trwania, a także po zakończeniu pandemii
COVID-19, poprzez zapewnienie im dostępu do wiedzy oraz narzędzi ułatwiających
świadome uczestnictwo w procesach zarządzania zmianami.

CELE PROJEKTU:
• Stworzenie konstruktywnych ram dialogu pomiędzy przedstawicielami
pracowników i pracodawców;
• Zwiększenie świadomości pracodawców i pracowników sektora handlowousługowego na temat korzyści płynących ze wspólnego podejmowania decyzji
dotyczących reorganizacji pracy firmy;
• Analiza zakresu uczestnictwa pracowników sektora handlowo-usługowego w
krajach Unii Europejskiej w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy ich firm
w sytuacjach kryzysowych;
• Zwiększenie świadomości pracowników sektora handlowo-usługowego z krajów
uczestniczących w projekcie na temat ich praw do uczestnictwa w podejmowaniu
decyzji dotyczących pracy ich firm.

Wnioskodawca i Partnerzy oczekują, że projekt przyniesie długotrwałe efekty,
które mogą zmienić sytuację w sektorze usług w zakresie wzrostu zaangażowania
pracowników w procesy decyzyjne w sytuacji kryzysowej:
• współpraca między pracownikami a pracodawcami zainicjowana przez akcję
i kontynuowana po jej zakończeniu,
• podnoszenie świadomości pracowników w zakresie efektywnego wykorzystania
mechanizmów pozwalających im wywierać wpływ na decyzje podejmowane
w firmie;
• podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich praw do uczestnictwa
w procesach zarządzania w ich firmach nawet w czasie kryzysu;
• zainicjowanie dyskusji na temat wpływu kryzysu COVID-19 na uczestnictwo
pracowników w procesach decyzyjnych w ich firmach;
• pomoc pracodawcom i pracownikom sektora handlowo-usługowego w
uświadomieniu sobie, że sytuacja kryzysowa i konieczność reorganizacji
pracy może odbywać się w atmosferze współpracy;
• stworzenie możliwości zaprezentowania szerszej publiczności dobrych praktyk
zarządzania w czasie kryzysu z uwzględnieniem opinii pracowników;
• kształtowanie atmosfery zachęcającej pracodawców do wymiany doświadczeń
i udzielania porad dotyczących sposobów włączania pracowników w procesy
zarządzania w sytuacji kryzysowej;
• stworzenie możliwości transferu dorobku prawnego UE do krajów
kandydujących poprzez włączenie partnerów z tych krajów;
• wymiana dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
planowanego projektu, pochodzących z różnych krajów, kultur, oraz środowisk
pracy.

