Tisztelt Kollégák,
az elmúlt félévben Kecskeméten megalakult a Felekezeti Közoktatási Intézmények
Dolgozóinak Szakszervezete. A szakszervezet célja, hogy hatékony eszköze legyen az érintett
munkavállalók közti szolidaritásnak, egymásért való felelősség vállalásának. Ez a szolidaritás
első sorban helyi szinten kell, hogy megnyilvánuljon, de amennyiben a helyi szinten
hatékonyan működik, közvetlenül adódik belőle az országos, ágazati szintű megjelenés is.
Várjuk tagságunk közé mindazokat az érintett kollégákat, munkavállalókat, akik fontosnak
érzik céljainkat, és legalább tagság vállalásával ezt ki is kívánják fejezni.
Tudjuk, hogy a szakszervezet szó sokak számára rosszul cseng, és hogy az oktatásban,
nevelésben való sokféle közreműködés mindannyiunktól sok energiát kíván. Azt is látjuk,
hogy például ezen okokból nehezen vállalunk új elköteleződéseket. Épp ezért tudatosítani
szeretnénk, hogy saját sorsunkért, az azt befolyásoló tényezők alakításáért mind helyi, mind
országos szinten mi is tehetünk, mi is felelősnek kell érezzük magunkat. Ennek
megnyilvánulása ez a szakszervezet. Munkánkban egyik fő szempont, hogy tevékenységünk
konkrét és hatékony legyen, tagjainktól és a tisztségviselőktől olyan tevékenységet várjunk,
amit önmagáért is érdemes végezni.
A közös célok megvalósítását szolgálja a tagdíj, ami alapesetben a bruttó fizetés 1%-a (nettó
csak 0,48%-a). Ennek fele közvetlenül a helyi célokat szolgálja, amivel a helyi csoport
rendelkezik, a másik fele az országos célokat, az első időben mindenképpen a szakszervezet
bázisának növelését szolgálja.
További forrást jelent a munkahely törvény szerinti hozzájárulása, ami az adott munkaidő
kedvezményt jelenti (3 tagonként havi 2 óra), aminek felét a szakszervezet felé az intézmény
pénzben megválthat.
Abban vagyunk érdekeltek, hogy jól és hatékonyan működő intézményekben dolgozzunk,
ezért legfontosabb partnereink az intézmények vezetései és a fenntartók, akikkel
mindenképpen jól együtt szeretnénk működni.
A szakszervezet honlapján olvasható az alapszabály és további információ a szakszervezettel
kapcsolatban. Az első időkben országos szinten legfontosabb feladatunk a csoportok
alakítása, amiben minden segítségnek örülünk. Ha felkeltettük érdeklődésüket, kérjünk, lépjen
velünk kapcsolatba.
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