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Itt a tavasz, rügyfakadás !

A múltkori számban írtuk, hogy kérünk mindenkit,
hogy jelentkezzenek fiataloknak indult képzésekre.
Végre látszik egy kis változás, a SZISZ által
szervezett akreditált képzésre már több területről
tudott küldeni fiatal tisztségviselőt a VDSZ. Úgy
látszik gyümölcsöző lesz a kapcsolatunk a SZISZ-el
(nem hiába vártunk erre évekig…). De dicsérjük
meg a saját szervezetünkön belüli titkárok
némelyiket, akit megértették miért fontos a fiatalok
képzése. Igaz, néha nehéz megtalálni az alkalmas
személyeket, de hát ez is beletartozik a
szakszervezeti vezető feladataiba (nem egyszerű
munka - aki végzi tudja). Olybá tűnik túl sokat
foglalkozunk ezzel a témával, de ez a
vesszőparipánk. Mindennek az origója a képzés,
illetve jó mérőszám a szervezetek részéről. Ezt a
februári VDSZ elnökségi ülés is igazolta, ahol a
költségvetési vitában az oktatás kérdésében teljes
egyetértés volt.
Azoknál a szervezeteknél, ahol érezve a jövő
kihívásait, és az egyre erősödő igényeket, és
elkezdtek a fiatalokkal foglalkozni, ott rájöttek
milyen sok lehetőség van ezekben a csoportokban.
Persze sehol nem zökkenőmentes az indulás és a
kezdeti időszak. Ha adnak lehetőséget, valószínűleg
élni is akarnak a fiatalok vele (és még hangosak is
lesznek – más habitus…), hiszen fiatalok.
Szerintünk azért nem kell felfedezni a
„spanyolviaszt”, szívesen közvetítünk – hogy mit
találtak ki azokon a helyeken, ahol már működik az
ifjúsági tagozat. És ez felhívás volt keringőre.
Szívesen felvállaljuk azt, ahol tagozatot
indítanának, hogy meglátogatjuk őket, és a
kérdéseikre válaszolunk, illetve elmondjuk, hogy
működik ez máshol. Könnyelmű ígéretnek tűnik, de
nem megvalósíthatatlan. Ezért van a VDSZ-nek
Ifjúsági Tagozata, és vezetősége. Ehhez, viszont
jelezni kell a tagszervezeteink felől a segítség
igényét. Mi felkészültek vagyunk, és bizonyítani
szeretnénk. Itt a tavasz fakadnak a rügyek….. !

Keress minket az megújult
honlapon:

www.vdsz.hu

Ismét ÉTOSZ – FES
képzés a SZISZ

közreműködésével

Idén is nagy érdeklődéssel indult az ÉTOSZ
akreditált képzése fiatal szakszervezeti tagok
számára. A képzés során a résztvevők ismeretet
szerezhetnek a munkajog, a munkavédelmi jog,
a csapatépítés rejtelmei és a kommunikáció
technikák alapjairól.
Ez alkalommal 6 VDSZ tagszervezethez
tartozó fiatal szakszervezeti tag vett részt. A
résztvevők nagy lelkesedéssel vettek részt a
képzés első fordulóján. A későbbi vizsga előtti
feszültségnek még semmi jele sem
tapasztalható, igaz erről az esti jókedvű
csapatépítő tréning is gondoskodott.

FELHÍVÁS !
Kedves Fiatal Szakszervezeti Kollégánk !

Ezúton hívunk meg 2007. április 2-4. között
tartandó Ifjúsági képzésünkre Balatonszemesre.
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