дисконтна картка даватиме від 5 до 20
відсотків знижки на придбання товарів та
одержання різних послуг.
Перший заступник голови Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України торкнувся гострого питання – реформування залізничної галузі.
– На початку процесу реформування
профспілки висунули вимоги, за яких може
відбуватися реформування, – зазначив
Михайло Сінчак. – Це – збереження робочих місць, соціальних гарантій, відомчої медицини, навчальних закладів. Усі ці питання
відображені в колективному договорі акціонерного товариства, тому жодні домисли
чи спекуляції на цю тему не відображають
реального стану справ.
Підсумки триденної роботи форуму прокоментував завідувач відділу організаційної і кадрової роботи Ради залізничників
і транспортних будівельників України
Олександр Гнатюк:
– Цей форум
відрізняється від
попередніх тим,
що має інший
– виїзний – формат із навчальним
характером.
На
форумі молодих
лідерів профспілки
навчали елементарному – вмінню спілкуватися, поводитися в колективах, ефективно захищати
свої права, активізовувати самоосвіту. Для
цього використано європейську форму
навчання – у групах, що були сформовані
заздалегідь із молодих лідерів із різних
профспілкових організацій, які входять до
складу Ради профспілки України. Ми обрали 5 напрямів, які нині найбільше турбують
профспілку: захист соціально-економічних
прав та інтересів профспілкової молоді,
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молодіжні ініціативи у профспілковій роботі, проектний підхід до реалізації молодіжної політики профспілки, мотивація
профспілкового членства та роль молоді
у формуванні сильного молодіжного профспілкового руху. Молодь ділилася своїми
ідеями, пропозиціями щодо цих важливих
питань, вносячи щось своє, цілком нове у
способи вирішення проблем, які її сьогодні
хвилюють.
У процесі роботи молоді люди познайомилися між собою, що, без сумніву, позитивно вплине на подальшу профспілкову
роботу, загалом на молодіжний рух.
Повчальними для всіх учасників форуму були інформаційно-освітні заняття
на тему “Маршрут безпеки”, майстер-клас
“Маршрут здоров’я”, який провели п’ятеро
тренерів зі Львівської залізниці, що цього
року пройшли навчання в рамках проекту
“Профілактика ВІЛ/СНІДу серед працівників Львівської залізниці”.

Окрім насиченої робочої програми,
учасникам форуму запропонували активне
дозвілля. У перший день форуму було проведено міні-турнір із волейболу. У результаті перше місце посіла команда молодіжної ради Південно-Західної залізниці, друге
– господарі форуму зі Львівської залізниці,
третє місце у команди Придніпровської
залізниці. Начальник Коломийського ФСК
“Локомотив” Андрій Ільків вручив кубки переможцям та призерам міні-турніру.
Для молоді організували дискотеки та
вечори знайомств, на яких делегації презентували свої молодіжні команди. Молодь
Львівської магістралі запропонувала програму, у якій талановито представила свої
вміння співу і танців.
За програмою форуму гості профспілки
нашої залізниці мали можливість ознайомитися з Коломиєю, сфотографуватися
біля унікального Музею писанки, а по тому
відбулася незабутня екскурсія на гору

k|bPbq|jhi

g`kPgmh)mhj

Буковель. Поверталися до Коломиї через
Яблунівський перевал, де Івано-Франківська
область межує із Закарпатською. Тут учасникам екскурсії випала чудова нагода помилуватися найвищою гірською вершиною
України Говерлою. Подорожі Прикарпаттям
супроводжувалися цікавими розповідями
екскурсоводів про цей чудовий край.
Тренер, кореспондент ЦНТІ і ББО
Львівської залізниці Оксана Лоїк, яка
вперше побувала на форумі молоді, поділилася своїми враженнями:
– На форумі
мені, як і іншим чотирьом тренерам,
вдалося у розважально-просвітницькій формі подати
інформацію
про
профілактику ВІЛ/
СНІДу молодим лідерам профспілки.
Це була нагода ще раз нагадати їм про небезпеку, яка чатує на кожну молоду людину.
Усі учасники форуму одержали інформаційну літературу. Крім того, я познайомилася з
молодими людьми з різних залізниць, із деким потоваришувала, обмінялися адресами.
Переконана, що такі форуми для молоді, які
відбуваються в неформальній обстановці,
мають позитивну роль, адже, крім обміну
суто професійним досвідом та знаннями,
учасники форуму отримують чимало іншої
корисної інформації.
Тож не дивно, що, крім набутих знань і
навиків, молоді профспілкові лідери поверталися додому із позитивними враженнями
від побаченого та почутого, адже більшість
із них уперше побувала у мальовничих
Карпатах.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора
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