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Projekto tikslas – šviesti, supažindinti ir
parengti profesines sąjungas, darbuotojų
atstovus ir darbdavių atstovus iš ES valstybių
šalių ir šalių kandidačių ateinantiems
iššūkiams ir pabrėžti dirbtinio intelekto (AIArtificial Intelligence) galimybes, kurios turi
potencialą sustiprinti žmonių ir mašinų
bendrą darbą nauju būdu.
Kasdieninėje įmonės veikloje dirbtinis
intelektas gali būti naudojamas atlikti
įvairiausias užduotis, pradedant nuo
duomenų valdymo, atliekant įvairias
operacijas, tokias kaip vidaus finansai ir
apskaita, užduočių automatizavimas ir
panašiai. Be to, projekte bus pristatyta būsima
dirbtinio intelekto ir kitų naujų technologijų
valdymo reguliavimo ir nereguliavimo
sistema.

Įpatingi tikslai
•

Šviesti, supažindinti ir paruošti socialinius partnerius
(profesines

•

•

Laukiami rezultatai

sąjungas

ir

darbdavius)

technologijoms, kad geriau suprastų naujas darbo

skaitmeninimo, automatikos, dirbtinio intelekto

formas,

žinios ir kt.

Stipresnė parama darbuotojų dalyvavimui numatant
atveju,

ekonominės krizės padarinius;

Gerinti socialinių partnerių bendradarbiavimą ir
koordinavimą,
informavimo

siekiant
darbo

geriau

vietoje

•

įgyvendinti

mechanizmus

ir

sprendimus,

liečiančius

Informuotumo apie ES priemones gerinimas,
gauti

ES

lėšų

mokymui

(ESF),

moksliniams

tyrimams (Horizon) ir kt.

intelekto ir naujų darbo formų klausimais,
•
•

•

•

tvaraus tinklo sukūrimas, kurio rezultatas bus
ilgalaikis bendradarbiavimas.

Susipažinimas su naujausia dirbtinio intelekto ir kitų
technologijų

valdymo

reguliavimo

ir

Visų ES valstybių narių ir šalių kandidačių darbuotojų

turinį didinimas.

Naudotojas
•

•

Federacja Związków Zawodowych
Hutników w Polsce (FZZMiH), Lenkija

•

Serbijos nepriklausoma metalistų profesinė sąjunga
(SSMS), Serbija

•

Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
CONF.S.A.L., Italija

kūrimą bei jos įgyvendinimą.

Įvykiai
Projektą

atidaranti

įžanginė

tarptautinė

konferencija - Kroatija
•

2021-04-05 - 2022-10-04

Publikacijos apie esamą padėtį šalyse partnerėse
pristatymas - Serbija

•

Mokymo kursas - Lenkija

•

Studijska poseta - Italija

•

Baigiamoji tarptautinė projekto konferencija Ispanija

KROATIJOS METALISTŲ PROFESINĖ SĄJUNGA –
PRAMONĖS PROFESINĖ SĄJUNGA - (SMH-IS), Kroatija

Kiti naudotojai:

intelekto valdymo srityje ir personalo strategijos

•

trapvalstybinio

sėkmingi pavyzdžiai,

procesą ir darbuotojų dalyvavimą dirbtinio

Trukmė

sąjungų

bendradarbiavimo visoje Europoje stiprėjimas ir

ir darbdavių atstovų informuotumo apie dirbtinio

konsultavimo

Profesinių

Iki šiol dirbtinio intelekto taikymo metalo sektoriuje

apie

METAL WORKERS TRADE UNION OF CROATIA – INDUSTRIAL TRADE UNION

kuriant

kurios leis metalų sektoriaus įmonių atstovams

konsultavimą skaitmeninimo, automatikos, dirbtinio

intelekto ir kitų naujų bei pažangių technologijų

18 mėnesių

Aktyvaus darbyotojų dalyvavimo skatinimas ir
nukreipimas

Pagerinti darbuotojų atstovų žinias ir įgūdžius
valdymą,

•

ir valdant pokyčius įvairių restruktūrizavimo formų

nereguliavimo sistema,

informacijos

Didesnės socialinių partnerių ir veikėjų žinios
įmonės lygmeniu apie darbuotojų įsitraukimą -

naujų

Pagrindinis tikslas

•

naujoms

Metalowców

i

Partnerinės organizacijos:
•

Rygos verslo asociacija - RBA, Latvija

•

Vojvodinos darbdavių sąjunga - UPV, Serbija

•

Comisiones Obreras de Industria - CCOO de Industria,
Ispanija

•

Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimas
- LMPSS, Lietuva

