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Cursuri succesive de delegat sindical, organizate de CSN
Meridian
ConfederaŃia Sindicală NaŃională Meridian organizează două cursuri succesive de
delegat sindical, între 27 august-02 septembrie şi 03-09 septembrie 2012, în OlimpNeptun, jud.ConstanŃa. Cursurile se derulează în cadrul proiectului proiectului
„Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, cofinanŃat din Fondul
Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane. La finalul cursurilor, cei 54 de participanŃi susŃin un examen de evaluare
CNFPA pentru obŃinerea certificării ocupaŃiei de delegat sindical, conform codului
COR.
Delegatul sindical este persoana care caută şi găseşte noi căi de acŃiune şi noi
servicii prin care se face util membrilor de sindicat. Acesta poate fi angajat de orice
sindicat, din orice sector de activitate, statut ce îi permite să intre în conflict direct cu
angajatorul, fără teamă de presiuni din partea acestuia.
La cursul organizat de CSN Meridian participanŃii obŃin competenŃe privind
legislaŃia cu impact asupra activităŃii sindicale, organizarea şi funcŃionarea sindicatelor,
funcŃionarea practică a unui sindicat, negocieri colective şi Contractele Colective de
Muncă, conflicte colective de muncă, drepturi sindicale, comunicarea în interiorul şi
exteriorul organizaŃiilor sindicale, metode de recrutare, noŃiuni de dialog social în context
românesc şi european.
ReŃine! Dacă lucrezi în industria textilă, după ce absolvi un curs organizat de CSN
Meridian poŃi fi delegat sindical chiar şi în industria grea!
Toate cele 10 cursuri de delegat sindical organizate de CSN Meridian, până în
2013, sunt gratuite. Proiectul "Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România"
este implementat de către ConfederaŃia Sindicală NaŃională Meridian (beneficiar) şi
FederaŃia Agricultorilor Fermierul (partener). Proiectul se desfăşoară pe durata a 36 de
luni şi urmăreşte dezvoltarea competitivă a dialogului social în România, prin parteneriatul
dintre două organizaŃii sindicale naŃionale.

