http://www.sindikat-glosa.si/

Izboljšanje socialnih pravic in delovnih pogojev za netipične delavce
v uprizoritvenem in avdiovizualnem sektorju
26-27 januar 2016
City Hotel Ljubljana
gostitelj GLOSA (Slovenija)

torek 26. januar 2016

15.00-16.00

Video nagovor Tanje Fajon, evropske poslanke: "Vloga EU pri zagotavljanju enakih
socialnih pravic za vse delavce"
Pogled na samostojne delavce v kulturi in medijih v Sloveniji
V tem delu bomo spoznali nedavna prizadevanja v Sloveniji, da bi bolje upoštevali
možnosti in potrebe samostojnih delavcev v kulturi in medijih, ter predlagane spremembe
slovenskega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.



Biserka Močnik, generalna direktorica direktorata za ustvarjalnost in
Klemen Kraigher Mišič, v.d. generalnega direktorja direktorata za medije
Ministrstva za kulturo RS
Violeta Tomič, poslanka Državnega zbora RS

16:00 – 16.30

Odmor

16.30 – 17.30

Nagovor SUKI in GLOSA
 Mirsad Begič, predsednik SUKI
 Mitja Šuštar, predsednik Sindikata GLOSA
Zaključni nagovor Marka Funkla, predsednika Gibanja za dostojno delo, Slovenija

19.00

Skupna večerja

S finančno podporo Evropske Komisije

sreda 27. januar 2016

9.30-10.45

Prizadevanja za izboljšanje socialnih pravic in delovnih pogojev za atipične delavce
V tem delu se bomo posvetili razmisleku, kako se lahko sindikati uspešno zavzemajo za atipične delavce
med svojim članstvom. Kako lahko razvijejo in vodijo takšno akcijo? Kakšne so ovire? Kateri so dejavniki
(ne)uspeha?
Govorci
 Christine Bond, BECTU, VB
 Sercan Gidisoglu, AUT, Turčija
 Chris Morley, NUJ, VB
Vodi: Louise Mc Mullan, Equity VB
Vprašanja in odgovori

10.45 – 11.15

Odmor

11.15 – 11.40

Razreševanje lažnih samozaposlitev in privlačnost formalne zaposlitve s perspektive snovalcev
politike
Nagovor Dr Eva Fehringer, namestnica vodje oddelka za mednarodne in evropske socialne politike ter
delovno pravo pri Avstrijskem ministrstvu za socialne zadeve

11.40 – 13.15

Razreševanje problematike lažnih samozaposlitev / zaščita atipičnih delavcev
Lažne samozaposlitve z uvedbo statusa samozaposlene osebe za delavce, ki ne ustrezajo niti ne želijo
takšnega statusa, lahko povzroči omejevanje uživanja temeljnih delavskih in socialnih pravic. Zlasti v
naših dejavnostih je situacija kompleksna: številni delavci združujejo različne statuse zaposlovanja na
različnih projektih ali celo dela v različnih sektorjih. Kako lahko obravnavamo in rešujemo vprašanje
lažnih samozaposlitev, ne da bi zmanjševali ustvarjalnost in priložnosti v sektorju?





Nataša Trček, glavna inšpektorica RS za delo, Slovenija
Karan O’Loughlin, SIPTU, Irska
Marc Slyper, SNAM, Francija
Caspar de Kiefte, FNV-KIEM, Nizozemska

Vodi: Dearbhal Murphy, FIA
Vprašanja in odgovori

13:15 – 14:015

Kosilo

14:00 – 15:30

Socialni dialog kot orodje za zaščito atipičnih delavcev
Ta del nadgrajuje diskusijo z delavnice z Dublinu: kako uporabiti socialni dialog kot orodje za vključitev in
zaščito tudi atipičnih delavcev? Katere so glavne ovire za izgradnjo bolj vključujočega socialnega
dialoga? Kako lahko povečamo zavedanje o pomembnosti in vrednosti socialnega dialoga za atipične
delavce?





Leonard Paduret, FAIR, Romunija
Michael Hirschler, DJV Nemčija
Mag. Marko Filli, generalni direktor RTV Slovenija
Tom Bell, BECTU VB

Vodi: Renate Schroeder, IFJ
Vprašanja in odgovori

15:30 – 16:30

Zaključki

16:30

Odhod udeležencev

