
Резолюция № 7

КТ „Подкрепа“ и младите хора в България

Конфедерация на труда „Подкрепа“ с тревога следи задълбочаваща се
демографска  криза  в  България,  съпроводена  с   постоянно нарастващи
различия  между  младите  хора,  както  и  сериозните  проблеми   с
несъответствието  между образованието  им и нуждите  на  пазара  на  труда.
Изправена пред тези сериозни предизвикателства и водена от загрижеността
си за бъдещето на младите хора в страната ни КТ „Подкрепа“ ще насочи
усилията си към:

- Активно участие в  планирането и изпълнението на  националните
политики  за  ограничаване  на  отрицателните  последствия  от
демографската  криза  и  свързаните  с  нея  мерки  за  реформи  в
образователната система;

- Лобиране  за  приемане  на  насърчителни  мерки  в  подкрепа  на
устойчивата реализация на младите на националния пазар на труда с
цел осигуряване на условия за успешната им интеграция в трудовата
среза, за последващо кариерно развитие и за по-добри възможности
за съвместяване на   професионалния и личния живот;

- Оказване  на  подкрепа  за  разширяването  и  повишаването  на
капацитета на Младежката мрежа на КТ „Подкрепа“  и за създаване
на регистър с членуващите в нея, чрез който да бъде осигурена по-
добра координация между младите синдикалисти;

- Включване  на  членовете  на  Младежката  мрежа  във  всички
инициативи и дейности на КТ „Подкрепа“.  Провеждане на целеви
обучения  за  придобиване  на  специфични  синдикални  знания,
умения;

- Оказване  на  конкретна  експертна  подкрепа  при  решаване  на
специфични  проблеми  на  младите  като  възможен  начин  за
привличане на членове в синдикалната организация;

-  Участие  в  кампании  за  превенция  на  социалното  изключване  на
младежи в неравностойно положение и младежи в риск.

- Насърчаване  на  икономическата  активност  и  гражданското
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образование и самосъзнание на младите хора и популяризиране на
неформалното  образование  като  гъвкав  и  съвременен  начин,
надграждащ формалното образование; 

- Сътрудничество  с  всички  заинтересовани  страни  за  гарантиране
доброто  функциониране  на  Националния  план  за  изпълнение  на
европейската гаранция за младежта;

- Популяризиране  сред  младите  хора  на  доброволчеството  и
солидарността  между  поколенията  за  формиране  на  активно
гражданско самосъзнание;

- Оказване на подкрепа за участие на членовете на Младежката мрежа
в международни прояви и обучения по въпроси, свързани с бъдещето
на труда, дигитализацията, по екологични теми, както и по проблеми,
касаещи трудовите права и борбата с дискриминационните практики,
засягащи младите хора.  

Младите хора са бъдещето на нашата страна,  те имат много идеи за
обновление и развитие и КТ „Подкрепа“ е отворена към тях  и готова да им
гарантира равноправното включване в организационния си живот за да им
даде  възможност  да  влияят  върху  вземането  на  решения  и  да  защитят
собствените си интереси.
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