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DÁTUM: 2008. október 16. (csüt.)
JELENLÉVŐK SZÁMA: 9 fő (Jelenléti ív papíron csatolva)
Az ifjúsági elnökség részéről: Bors József (elnök) és Kovács László (alelnök)
__________________________________________________________________________
A MEGBESZÉLÉS TARTALMÁNAK SZERKESZTETT KIVONATA:
1. VDSZ ingatlanok kérdése: próbáltuk összegyűjteni a hasznosítással kapcsolatos
ötleteket, hogy ifjúsági részről is véleményt formáljunk a kérdésben. Természetesen a
legüdvözítőbb megoldásnak azt tartanánk, ha valamennyi ingatlan megmaradna,
viszont amennyiben erre nincs anyagi lehetőség, megfogalmaztunk preferenciákat.
 A szakszervezetnek az értékesítést illetően talán jó ötletnek tűnne a
legértékesebb üdülő eladása, aminek árából fordíthatnának a többi üdülőre is.
 Balatonszemes esetleges további fejlesztésével egy még népszerűbb
konferencia és oktatási központot lehetne létrehozni.
 Felmerült a felújítás fejében az ingyenes bérbeadás lehetősége is, illetve
„visszabérlés” a bérleti idő alatt. Esetleg néhány szobát bérelni a szezonokra,
így nem kell az egész évben állandó kiadásokkal számolni a használaton kívüli
időszakokban. Ez önmagában is költséghatékonyabb megoldást jelenthetne.
2. Oktatás kérdésköre: ezt alapvetően kétfelé lehet választani. Egyrészt az általános
információterjesztés a szakszervezet mibenlétéről, másrészt pedig az aktívan
érdeklődők beiskolázásának lehetősége (ez természetesen szűkebb kört érint).
Előbbi (VDSZ SULI program) a terveink szerint egy "road show" jellegű
tájékoztatással kezdődhetne, amely során oktatási intézményekben tarthatnánk
bemutatókat és lehetőleg pozitív nyomot hagynánk magunk után a fiatalokban. Ehhez
elsősorban arra van szükség, hogy egy didaktikus, a vélhetőleg csekély szintű
ismereteket bővítő előadást tartsunk, figyelemfelkeltő, magyarázó és cselekvésre
késztető módon (prezentáció, szituációs gyakorlatok stb.). Ennek apropóján
elkészítettünk egy „VDSZ Suli” előadásanyagot, amely MS Power Point (ppt)
formátumban elérhető lesz. Jelenleg még kidolgozási stádiumban van, de igény szerint
tanulmányozásra hamarosan elérhető a honlapról letöltve is. (Vdsz_suli_2008.ppt)
A szakszervezetekkel kapcsolatos tudásanyagot ezt követően el lehetne, sőt
KELLENE juttatnunk diák-, és hallgatói önkormányzatok képviselőihez, tantestületi
szakszervezetisekhez, így próbálni bevonni őket és az általuk elérhető fiatalokat egy
egységes tájékoztató megismerésébe, megismertetésébe. Elérendő cél, hogy idővel ez
az „alap információs csomag” az oktatási programjainkba is beépüljön és mind
szélesebb körben terjesztésre kerüljön! Ez a széles körű felvilágosító kampány része.
A másik vonulat, miután a terjesztés során vélelmezhetően több olyan, az átlagosnál
tettrekészebb emberrel, diákkal, hallgatóval is összetalálkozhatunk (esetleg ők
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jelentkeznek), ezért szükséges, hogy az ő további képzésük módozatait megtaláljuk.
Erre felvetettük egy közös képzési helyszín és infrastruktúra kialakítását, erről a
későbbiekben bővebben is értekezni szeretnénk, bevonva a szakszervezetünk és más
(!) szakszervezetek vezetőségét is – a lehetőségekhez mérten. Ez tehát egy szűkebb
kört érintő továbbképzés ötlete, ellenben ez valószínűleg a több (képzési) költséggel
járó programrész lenne.
3. Munkaügyi, elhelyezkedési segítség: szakszervezetünk előreléphetne azon kérdésben
is, hogy segít mind a tanintézményeknek, illetve az állásukat elvesztőknek a
munkaerőpiac folyamatos feltérképezésével. Ennek szellemében az aktuálisan
érintetteknek kedvezményes, esetleg ingyenes átképzéssel lehetne segítséget nyújtani,
hogy mielőbb vissza tudjanak kerülni a munka világába – lehetőség szerint
természetesen
a
szakmájuknak
megfelelő
területekre.
4. Segítség az újonnan alakuló, helyi ifjúsági tagozatok szervezőinek: szándékunkban áll
az ilyen, ifjúsági tagozati megbeszéléseket a továbbiakban is, negyedéves
rendszerességgel megtartani (Budapest, Benczúr utcai székház). Ez remélhetőleg
inspirálja a most meg nem jelenteket a minél gyakoribb részvételre, ami az érdemi
munkát nagyban elősegíti. A távollevők számára ez, és a későbbi jegyzőkönyvek is
elérhetők lesznek a VDSZ honlapján. Így egyúttal egy archívumot is létrehozunk, ami
a folytonosság és visszakereshetőség szempontjából is hasznos lesz a jövőre nézve.
Minden tagszervezetünknél üdvözöljük az újabb, helyi ifjúsági tagozatok
létrejöttét, illetve ebben a segítségünkre is számíthatnak a hozzánk fordulók.

__________________________________________________________________________
CSATOLMÁNYOK A JEGYZŐKÖNYVHÖZ:
 VDSZ Suli 2008.ppt (prezentációs anyag) – még fejlesztés alatt
 Jelenléti ív
__________________________________________________________________________
Az ülésen elhangzottakat egységes formába szerkesztette:
Kovács László (kommunikációért felelős alelnök)
Budapest, 2008. október 20.

VDSZ Ifjúsági Tagozat
ifivdsz@vdsz.hu
http://www.vdsz.hu (Ifjúsági Tagozat aloldala)
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