X Национална конференция на НФТИНИ, юни 2019 г.

ПРОГРАМА
на Национална Федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
(2019-2023)
Ние, делегатите на X Национална конференция на НФТИНИ, като вземаме предвид актуалната
социално-икономическа и политическа обстановка в страната: 1) неадекватна социална и
демографска политика, и продължаващ неолиберален натиск срещу класическите форми на
труд и солидарните системи за социална сигурност; 2) катастрофална данъчно-осигурителна и
подоходна политика, водеща до задълбочаване на разслояването и обричане на бедност на
преобладаващата част от работещите хора; 3) приоритизиране на икономически дейности с
ниска добавена стойност и неглижиране на научната, развойната и внедрителската дейност
като фактори за развитие на икономиката; 4) отказ от ефективна защита на европейските и
световните стандарти за синдикални, трудови, осигурителни и антидискриминационни права; 5)
безпрецедентни технологични, организационни и глобализационни трансформации на труда,
налагащи възприемането на нови форми за синдикална дейност,
утвърждаваме
НФТИНИ като многоотраслова национална федерация със специализиран подход в
Браншов синдикат „Електроника и Електротехника“
Браншов синдикат „Автомобилна промишленост“
Браншов синдикат „Подкрепа-БАН“
Браншов синдикат „Селскостопанска академия“
Браншов синдикат „Информатика“

(кодове по КИД: 26.00, 27.00)
(кодове по КИД: 29.31)
(кодове по КИД: 72.00)
(кодове по КИД: 72.01)
(кодове по КИД: 62.00, 63.11, 63.12)

и определяме нейните
основни програмни цели и приоритети
1) укрепване капацитета на нашите синдикални членове да отстояват своите и на колегите им права;
2) разработване на адекватни за времето технологии за активна и ефективна синдикална работа;
3) защита с всички достъпни средства трудовите права и икономическите интереси на нашите членове;
4) налагане в българското законодателство на европейски и световни стандарти в сферата на труда;
5) включване в обществения дневен ред на солидарността като основна синдикална ценност;
6) поддържане на конструктивно сътрудничество с КТ „Подкрепа“ и сродни организации и инициативи.
Горните програмни цели и приоритети ще бъдат преследвани чрез:
1) организиране, мотивиране и синдикално обучение на наши синдикални членове и техни колеги;
2) изясняване проблемите на нашите синдикални членове и водене на преговори с работодатели;
3) осъществяване на социален диалог и колективни трудови преговори на всички нива и равнища;
4) осигуряване на специализирано експертно консултиране и съдействие за наши синдикални членове;
5) сигнализиране на органите по охрана на труда за допуснати нарушения в съответните предприятия;
6) водене на индивидуални и колективни трудови спорове, в т.ч. методическо съдействие при стачка;
7) поддържане на обществен дебат, участие в публични обсъждания и провеждане на протести;
8) разработване на иновативни практики и подходи за съвременна синдикална интеракция и действие.

Програма на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ за периода 2019-2023 г.

