
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ 

Мобилизацията на вътрешния организационен, кадрови и финансов ресурс 
на НФТ „Химия и индустрия” стои в основата на ефективността на синдикалната 

система, на демократизирането на структурите и участието в общата политика и 

разширяване на влиянието на синдикалните организации.  

Без алтернатива остават усилия за консолидация на НФТ”Химия и 

индустрия” с други синдикални формирования на базата на принципите на 

европейския секторен диалог, интегриране на дейността на регионално равнище в 

индустриалния сектор и конкретни действия за развитие на солидарността със сродни 

синдикални структури при реализацията на общите политики и приоритети. 

Консолидацията се нуждае от дългосрочна политика и управление, от етапност на 

процесите и организационни реформи и не на последно място с отчитане и на 

субективния фактор. 

Организационното развитие на синдиката означава също и мобилизация на 

вътрешно организационен ресурс с прилагането на специфични политики и механизми 

за подпомагане изграждането на нови синдикални организации, възстановяване на 

прекратилите дейността си организации, привличане на младите и новите работници 

и служители и организиране на структури характерни и свързани не само с 

химическия, а целия индустриален сектор. 

Нямаме друг шанс освен отново да се обърнем към генетичната организираща 

функция на синдиката на организиращата и мобилизираща сила, способна да се бори 

за правата и интересите си. Да потиснем наложилата се в прехода единствено пасивна 

защитна, консултативна и експертна функция, с която постоянно заемаме отбранителна 

окопна позиция. 

Видимостта на НФТ”Химия и индустрия” чрез интернет, уеб сайт или 

социалните мрежи популяризира синдиката сред работещите в предприятия, сред 

младите хора за традиционните синдикални цели и ценности с атрактивни средства за 

мотивация и привличане към обединението и ценностите на синдикалната идея. 

Приложението на съвременните средства за комуникация не трябва да измества 

най-важното индивидуалния контакт със синдикалните членове, както на ниво 

предприятие така и с гъвкави решения за синдикално обучение на синдикалните 

представители от базовите структури по актуални въпроси на синдикалната практика 

на регионално и браншово равнище. 

Организационното развитие означава и намиране на решения за модела на 

синдиката, за индивидуализираното членство, за членство през социалните мрежи, 

за да постигнем една глобална трудова солидарност срещу либерализацията и 

алтернатива на  зависимостта от глобалния бизнес.   

Мотивацията за членство е резултат на повишената комуникация и условие за 

формиране на вътрешната кондиция на синдиката, така, че да отговаря на 

потребностите и да поддържа потенциала на колективното договаряне да постигне 

адекватна социална цена на труда.  

Изправени сме пред предизвикателството и потребността от дългосрочна 

политика за организиране на младите хора за развитие на синдикалната 

организация, за изграждане на капацитет у синдикалните лидери и привличане на нови 

синдикални членове.  



Синдикалното представителство се намира под въздействието на процесите на 

социална диференциация на хората на наемния труд, самонаетите и свободните 

професии, разнообразяват се режимите на наемане и заплащане, трудът става все 

повече индивидуализиран. 

Синдикатът може да бъде обществено значим и отговорен фактор, ако участва в 

регулирането на фундаментални функции, които имат пряко въздействие върху 

гражданското общество и политическия живот, за да намерим отговора на въпроса - 

"Кой представлява наемния труд в обществото, управлението и политиката?". 

 

"ЕДНА ГЛОБАЛНА СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ АЛТЕРНАТИВА 

НА ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ НА БИЗНЕСА"! 

 

 

извл. от Програмата на 7-я Конгрес на 

НФТ"Химия и индустрия" 


