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8. април 2014.

Предлог Извршног одбора Секције младих СССС

Регионални  синдикални  савет  „Солидарност“  који  окупља  репрезентативне  синдикалне 
централе из свих 6 бивших југословенских република усвојио је Резолуцију о унапређењу 
положаја младих у синдикатима на предлог Одбора младих РСС, у Београду 17.07.2012. 
године. Одбор младих РСС, чије су чланице секције младих истих синдикалних централа, је 
26.02.2014. године на састанку у Тухељским Топлицама (Хрватска) оценио да Резолуција није 
довољно  остварена  и  позвала  је  синдикате-чланице  РСС  да  усвоје  конкретне  мере  за 
реализацију.  Чланови Одбора младих РСС „Солидарност“ су се сагласили да је  потребно 
донети мере у следећим областима: 

1. Промоција и повећање видљивости синдиката у јавности
• унапредити информисање младих чланова о раду синдиката 
• комуницирање са младима преко интернета и друштвених мрежа
• повећати  учешће  представника  секција  младих  у  процесима  дефинисања  јавних 

политика и мера

2. Изградња капацитета и повећање видљивости унутар синдиката
• повећати учешће младих у органима синдиката 

На  заједничком  састанку  Регионалног  синдикалног  савета  и  Одбора  младих  27.02.2014. 
усвојен је предлог да чланице Одбора младих припреме акте органима сопствених централа 
за спровођење Резолуције. Усаглашен је рок од годину дана. 

На  састанку  Извршног  одбора  Секције  младих  СССС 8.  априла  2014.  године,  усвојен  је 
следећи предлог заснован на закључцима из истраживања „Млади у синдикату“1 и додатном 
усаглашавању:

1. Унапредити информисање младих 
Обезбедити да млади радници буду информисани о раду синдиката у предузећу, услугама 
које синдикат обезбеђује својим члановима, примерима успешног заступања права радника, 
могућностима  за  даље  усавршавање  и  сл.  Идентификовати  најприкладније  начине 
информисања младих и језик комуникације који је младима разумљив. Ефекат ове мере треба 
да се огледа у порасту информисаности младих радника о услугама које синдикат пружа 
члановима и њиховој већој мотивацији и подршци синдикалним активностима. 

2. Комуницирати са младима преко интернета и друштвених мрежа

1 издавачи:  Савез  самосталних  синдиката  Србије,  Секција  младих,  Solidar  Suisse  –  SLA; 
Фондација Фридрих Еберт у Београду, 2012



На  вебсајту  обезбедити  мултимедијални  садржај,  повећати  садржај  прилагођен  младима, 
повезати  сајт  са  посећеним  омладинским  порталима  и  друштвеним  мрежама,  развити 
странице и профиле на друштвеним мрежама (ФБ, Twitter,  Youtube итд.),  покренути блог. 
Ефекат овакве мере треба да се огледа у порасту видљивости синдиката и/или секције младих 
код младих корисника друштвених мрежа. 

3. Повећати учешће представника младих чланова синдиката у процесима дефинисања 
јавних политика и мера у синдикату

Оснажити капацитет представника чланова синдиката да прате јавне политике, омогућити 
учешће њихових представника у радним групама када је реч о јавним политикама и мерама 
од интереса за младе, омогућити веће присуство представника младих чланова синдиката у 
јавним расправама и дебатама као и у медијима кроз извештаје и јавне наступе. Ефекат ове 
мере треба да се огледа у повећању перцепције јавности да млади чланови имају капацитет и 
снагу да заступа интересе и ставове синдиката 

4. Повећати учешће младих у органима синдиката 
Обезбедити већу заступљеност младих у органима синдиката и већу видљивост младих код 
старијих колега. Идентификовати кључна тела и процесе доношења одлука унутар синдиката 
у којима треба осигурати веће укључивање представника младих чланова синдиката. Кроз 
предстојеће изборе у структури органа синдиката на свим нивоима организовања обезбедити 
сразмерну  заступљеност  младих.  Оваква  мера  ће  омогућити  директно  заступање младих. 
Ефекат овакве мере треба да се огледа у бољем разумевању младих и њихових потреба као и 
у бољем информисању. 


