Проект
РЕЗОЛЮЦІЯ
засідання Молодіжної ради Федерації профспілок України
Молодіжна рада ФПУ відзначає, що ефективне вирішення проблем працюючої та
студентської молоді, а також її повноцінна участь у діяльності профспілок життєво важливі
для майбутнього профспілкового руху.
Адже непостійний характер зайнятості, а також неформальні умови праці багатьох
молодих людей ускладнюють процес залучення молоді до лав профспілок в порівнянні з
більш стабільними або постійними видами трудової діяльності. Тим не менш, молодих людей
слід залучати до участі в профспілках, починаючи зі школи, ВНЗ, а також на стадії
накопичення першого трудового досвіду. Тільки так ми зможемо добитися їх високої
профспілкової активності, в тому числі і на більш пізніх етапах життя
З метою ефективного вирішення та підвищення уваги до проблем молоді в Україні як з
боку держави, так і з боку профспілок, вважаємо за необхідне:

Федерації профспілок України, її членським організаціям:
1. Продовжувати і розвивати діяльність, спрямовану на надання підтримки у справі
отримання молодими людьми гідної роботи, якісної освіти та професійного навчання, а також
організовувати профспілкові дії, спрямовані на поліпшення залучення, організації в
профспілки та представництва молодих працівників і осіб, які навчаються;
2. Завершити процес створення молодіжних рад (комісій) на всіх рівнях профспілкових
структур, забезпечити їх роботу з відповідним фінансуванням, розробити критерії
ефективності діяльності;
3. Передбачати в кошторисах кошти на роботу з молоддю;
4. При розробці своїх стратегій профспілки повинні враховувати зміну форм участі
молоді у справах суспільства і пов’язувати їх зі своїми формами діяльності.;
5. Розвивати профспілкову навчальну діяльність, розробляти навчальні матеріали для
молодих працівників і осіб, які навчаються, а також довідкові матеріали з питань залучення
молоді у профспілки;
6. Співпрацювати з молодіжними організаціями, які поділяють цілі профспілкового
руху. Адже багато громадських молодіжних організацій активно займаються питаннями
молоді, в тому числі на міжнародному рівні, деякі поділяють цілі і завдання профспілкового
руху. Співпраця з такими організаціями відкриває значні можливості по підвищенню
ефективності роботи Молодіжної ради ФПУ з питань молоді;
7. Передбачати в документах, які розробляються за участю профспілок (колдоговори,
угоди тощо), окремі розділи, присвячені проблемам молоді;
8. У структурі апарату кожної членської організації визначити відповідального за
роботу з молоддю;
9. Розглянути питання щодо відновлення у структурі апарату ФПУ відділу роботи з
молоддю у складі 3-х осіб, які будуть займатися координацією діяльності та проблемами
студентської та працюючою молоді, а також організацією діяльності Молодіжної ради ФПУ.
Молодіжній раді ФПУ:
10. Здійснювати діяльність на основі стратегічного та поточного планування;
11. Затвердити положення і провести Конкурс з розробки емблеми Молодіжної ради
ФПУ;
12. З метою популяризації профспілкового руху серед молоді розробити відповідну
брендову та іміджеву профспілкову молодіжну атрибутику;
13. Створити електронну базу даних молодіжних структур членських організацій ФПУ.
З метою поліпшення становища молоді продовжити співпрацю з органами
державної влади та роботодавцями у сфері молодіжної політики:
14. Домагатися від органів законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів пріоритетного

вирішення наступних питань:
залучення представників профспілкових та громадських організацій до роботи в
дорадчих органах з питань молоді при органах державної влади всіх рівнів;
надання державної підтримки профспілкам при реалізації ними молодіжних
програм щодо соціального захисту працюючої молоді та молодих сімей;
ліквідації будь-яких форм дискримінації за віковою ознакою у сфері праці;
встановлення пільгового оподаткування, кредитування та інших форм
стимулювання діяльності роботодавців, які забезпечують зайнятість молоді;
розробки цільових молодіжних програм зайнятості;
розширення доступу до якісної професійно-технічної та ВИШ.0Ї освіти,
законодавчого встановлення розміру стипендій відповідно до розміру прожиткового
мінімуму,
розроблення та затвердження державних програм «Студентський та учнівський
гуртожиток», «Оздоровлення студентів», забезпечення діяльності санаторіїв-профілакторіїв,
спортивно-оздоровчих таборів, спортивних клубів ВНЗ;
фінансування в повному обсязі Державної цільової соціальної програми
«Молодь України» на 2009-2015 роки;
збільшення фінансування на реалізацію програм забезпечення молоді житлом;
розробки та вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань
соціального становлення та розвитку молоді;
опрацювання низки заходів, спрямованих на попередження та профілактику
негативних проявів у молодіжному середовищі.
15.Вдосконалити і поліпшити засоби ефективного переходу молоді до праці, а також
проводити послідовну політику безперервного навчання, в трудовому середовищі. Важливо,
щоб роботодавці брали на себе підвищені зобов’язання з професійного навчання молодих
працівників, проведення якого за останні роки серйозно скоротилося.
10. Ініціювати запровадження системи прогнозування ринку праці для формування
збалансованого державного замовлення за професіями.
Вважати підтримку ініціативної та цілеспрямованої молоді у профспілковому русі та
надання їй можливостей для самореалізації основою впевненого розвитку профспілок та
держави в майбутньому!

