KASZ Országos Felkészítő Oktatás
Siófok, 2018. április 23-25.

A KASZ évről évre megrendezi tisztségviselői részére országos
oktatását, melyen idén, kimagasló számban, kb. 150 kolléga vett
részt, különböző cégektől, az ország egész területéről.

Az oktatás célja tisztségviselőink tájékoztatása és
felkészítése,
hogy
minél
hatékonyabban
végezhessék szakszervezeti tevékenységüket.
Az oktatásra neves és szakmailag elismert előadókat hívunk, emellett próbálunk minden évben valami
újdonsággal előállni, hogy változatossá tegyük a programot.

A minden évben legnagyobb érdeklődésre számot tartó program
idén is a munkajogi fórum volt, ahol dr. Bérdi András válaszolt a
felmerülő kérdésekre. Idén a munkavállalói és szakszervezeti
jogokról esett szó.

Az idei évtől igen jelentős „GDPR” – az adatvédelmi törvény
változásairól kaptak a kollégák tájékoztatást, kifejezetten annak
hatásáról a munkavállalókra és a szakszervezeti tagokra.
Kéri László politológus szórakoztató előadásában képet
kaphattunk a politikában zajló folyamatokról, ok-okozati
összefüggésekről. Idei előadása a választások után várható
helyzetet vázolta fel.
Magyarország gazdasági helyzetének jelenéről és jövőjéről
Petschnig Mária Zita gazdasági szakértő beszélt.

A munkavédelmi tudatosság fejlesztéséről a kereskedelemben Dr. Dudás Katalin tartott előadást. A képzés
keretében a kollégák között kiosztottunk hasznos munkavédelmi kiadványokat is, melyek idén készültek, egy
pályázat keretében.
A közösségi média lehetőségeiről és veszélyeiről a civil szervezetek életében Klausz Melinda közösségi média
szakértő beszélt. Az előadás során végig vettük, milyen lehetőségei vannak egy szervezetnek az online
közösség építésére.

Idén újdonságként csapatépítő játékon vehettek részt a kollégák, ahol a cél a csapat erősítése volt, játékos
keretek között. 15 csapat mérte össze „erejét”, ami nagyszerű hangulatban telt, Siófok belvárosában.

A játék eredménye:
1. helyezett: OBI csapata
2. helyezett: Penny csapata
3. helyezett: Auchan csapata

A győzteseknek gratulálunk! Reméljük, mindenki jól érezte magát 

Tisztségviselőinknek alkalma nyílt kérdezni a KASZ központi dolgozóitól (könyvelés, segélyezés, üdülés,
szolgáltatások, alapítvány, stb. témákban).

Karsai Zoltán, a KASZ új elnöke beszámolt a közelmúlt eseményeiről, eredményeiről, valamint előre vetítette
a szervezet céljait és a közelgő projekteket.

Karsai Zoltán, a KASZ elnöke

Potyondi Antal, a KASZ alelnöke

Bízunk benne, hogy a felkészítő oktatáson elhangzottakat hasznosnak találták a kollégák, és
hasznosítani tudják a munkájuk során.

Találkozunk jövőre is! 

