Европейска конференция: Инвестиции в хората – пътят напред
15-16 февруари 2018, София Тех парк
Четвъртък, 15 февруари
09.30 - 09.45
09.45 - 10.30

Музикално и танцово изпълнение
Откриване на пленарна сесия
Томислав Дончев, Заместник министър председател на
Република България
Мариян Тисен, Комисар по заетостта, социалните въпроси,
умения и трудова мобилност- видео обръщение
Жан Артюи, Председател на Комисията по бюджет в ЕП

10.30 – 11.30

Встъпителни речи
Кейт Пикет и Ричард Уилкинсън

12.00 – 13.00

Кръгла маса и дебат
Михаел Сервоз, Главен директор на ГД „Заетост, социални въпроси и
включване“
Зорница Русинова, Заместник-министър на труда и социалната политика,
Тибау Вебер, конфедерален секретар на ETUC
Максим Черути, Бизнес Европа
Келиг Пиет, Директор на социална платформа
Модератор: Адриана Сукова, директор „Инвестиции“ в ГД „Заетост“
60 години ЕСФ: 60 години успех
Контекст на политиката: Бяла книга за бъдещето на Европа, Стълб на
социалните права, Преговори за многогодишна финансова рамка
Предизвикателства пред политиката в областта на човешкия капитал:
основни тенденции и прогнози за след 2020

14.15 – 16.15

Работни семинари кръг I
WS1 Инвестиции в реформите на политиките
Връзки с Европейския семестър
Добавената стойност на европейските фондове
WS2 Пътища за заетост
Достъп до работни места и качествена заетост
Модернизация на услугите по заетостта и трудова мобилност

WS3 Социално включване
Справяне с бедността и лишенията
Де-институционализация
WS4 Синергии и допълняемост

Как да използваме синергията между Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията и Европейската програма за заетост
и иновации.
Допълняемост между фондовете/ програмите по заетост и други фондове

16.45 – 17.30

Заключения от семинарите от ден 1
Модератори и презентатори отговарят на ключови въпроси, свързани с
дискусиите от работните семинари

17.30 – 17.45

Заключителни бележки
Васил Велев, АИКБ

Петък, 16 февруари
09:00 – 09:30

Откриване
Жоржет Мулайер, Фондация „Лумос“

9:30 – 10:00

Пленарна сесия
Андрей Новаков, Член на ЕП
Детелина Смилкова, БАУХ
Пламен Димитров, КНСБ

10.15 – 12.15

Работни семинари кръг II
WS5 Учене и работа извън граници
От експеримент до социална иновация
WS6 Нови начини на работа
Бъдещето на работата
Баланс работа/ живот
WS7 Обучения, тренинги и умения
Справянето с несъответствията и предвиждане на умения (в съответствие
с инициативата за повишаване на квалификацията)
Свързване на работата с ученето (дуално обучение)
WS 8 Представяне на резултатите и партньорство
Как да постигнем ориентирано към резултати изпълнение
Партньорство за по- силни резултати

12:30 – 13:15

Приключване на семинарите от ден 2

13:15 - 13:45

Заключителни речи

Модераторите и презентатори отговарят на ключови въпроси, свързани с
дискусиите на семинарите

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика
Зорница Русинова, заместник- министър на труда и социалната политика
Мария Тюсо, Европейски център на работодателите и предприятията
Улрике Нойфанг, Федерално министерство на труда, социалните въпроси,
здравето и защита на потребителите, Австрия
Адриана Сукова, директор „Инвестиции“ в ГД „Заетост“

