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Број: 216
Лесковац, 11.04.2013.год.
З А П И С Н И К
Са II седнице Oдбора Секције жена Регионалног центра за Јабланички округ
Синдиката образовања Србије, одржане 05.04.2013. год. у просторијама Центра
за стручно усавршавање, са почетком у 12:10 сати.
Седници присуствују чланице Одбора према евиденционом листу у прилогу и
стручна сарадница Регионалног центра, Драгана Карапанџић-Стефановић.
Седницу је отворила и њеним радом управљала председница Ајша Баба-Алић.
Констатујући да је присутан довољан број чланица за пуноправни рад и
одлучивање, председавајућа је предложила следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Уводна реч председнице Секције жена Регионалног центра за Јабланички
округ Синдиката образовања Србије.
2. Конституисање Одбора Секције жена Регионалног центра за Јабланички
округ Синдиката образовања Србије.
3. Усвајање Плана рада Секције жена за 2013. годину.
4. Разматрање и усвајање предлога за формирање подсекција у оквиру
Секције жена, и то:
- новинарска;
- музичка;
- ликовна;
- драмска;
- спортско-рекреативна.
5. Текућа питања.
Допуну дневног реда, затражила је потпредседница Марија Савић, предложивши
да се под таком 5. разматра о акционом плану Секције жена, а да се о текућим
питањима говори под тачком 6.
Како примедби није било, у дневни ред је уврштена и ова тачка.
ПРВА ТАЧКА
Председавајућа је, након изражене добродошлице присутним чланицама,
подсетила да је Секција жена настала 14.12.2012.године, под окриљем
новоформираног
Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката
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образовања Србије те да је тада истовремено била и прво регионлно удужење
Синдиката образовања Србије настало са циљем промоције и ширења политике
родне равноправности у образовању. Председавајућа је још једном именовала
чланице Председништва и замолила остале чланице да се свака понаособ
представи.
ДРУГА ТАЧКА
Након саопштења да је од 55 синдикалних организација Синдиката образовања
Србије са територије Јаблаичког округа (колико за сада броји Регионални
центар) 35 делегирало представнице за Одбор Секције жена, председавајућа је
присутне чланице замолила да се гласањем конституише Одбор секције жена, па
је након тога Одбор једногласно и конституисан.
Уследило је и упознавање са Правилима о начину и организацији рада Секције
жена, што је било од посебног значаја за чланице које су први пут учествују у
раду Секције.
ТРЕЋА ТАЧКА
Председавајућа је присутне упознала са планираним активностима Секције жена
за 2013. годину, представивши им концепт плана рада за поменуту годину.
Значајно место у Плану рада Секције жена заузеле су углавном следеће
активности:
- Формирање подсекција у оквиру Секције жена;
- Организација и реализација семинара на тему родне равноправности и
радно-правне заштите жена;
- Организација и реализација приредби у циљу промоције и афирмације
стваралаштва жена;
- Организација прегледа и предавања на тему здравствене заштите жена;
- Информисање просветних радника Јабланичког округа о активностима
Секције жена кроз синдикални информатор „Синергија“ и веб
презентацију у оквиру сајта Регионалног центра;
- Сарадња са секцијама жена других синдиката;
- Формирање женске мреже;
- Ажурирање и унапређивање базе чланства;
- Штампање приступница, чланских картица, брошура.
Како примедби, а ни предлога за измену предложеног Плана рада за 2013 годину
није било, исти је усвојен једногласно.
Председавајућа је истовремено позвала на активну сарадњу и размену идеја у
циљу што квалитетније реализације рада Секције, те да ће се, о свим накнадним
предлозима чланица који би се тицали допуне плана рада, разматрати на
наредним седницама.
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ЧЕТВРА ТАЧКА
У оквиру четврте тачке дневног реда, председавајућа је кроз преглед Плана
активности Секције истакла значај допуне поједних области рада, акцијама које
би допринеле: бољој радно-правној заштити жена, непосредном остварењу
здравствених потреба жена и подизању свести жена о бризи о сопственом
здрављу; непосредној међународној сарадњи и подстицању стваралаштва жена.
С тим у вези, формирање подсекција у оквиру Секције жена, је прва међу
планираним активностима секције.
На првобитни предлог да се формирају: новинарска, ликовна, драмска, музичка и
спортско-рекреативна, надовезали су се остали предлози присутних чланица па
је поред поменутих, формирана и:
-секција очувања народне традиције „Златне руке“, на предлог Николић Стане;
-литерарна секција, на предлог Гавриловић Славице;
-секција страних језика, на предлог Марковић Ренате.
Секција жена, након утврђених и усвојених предлога за сада броји 7 подсекција
у којима је свака од присутних чланица пронашла припадност.
Милица Видановић, дала је предлог за покретање акције фарбања и донирања
ускршњих јаја, што би по речима председавајуће, а уз сагласност осталих,
требало реализовати чим се утврди основни план спровођења те акције.
ПЕТА ТАЧКА
У оквиру ове тачке, потпредседница Марија Савић упознала је присутне са
чињеницом да је град Лесковац завршио двоипогодишњу акцију на пољу
спровођења политике родне равноправности, усвајањем Стратегије града о
oстваривању родне равноправности. Подршку изради и финансирању стратегије
дале су влада Шпаније, Шведске.
Марија је пренела своје утиске o састанку са амбасадором Шпаније одржаном у
просторијама локалне самоуправе, на којем је она била једина представница
синдиката образовања и уједно обавестила присутне да је акциони план,на чијој
изради је и сама непосредно радила уврштен у поменуту Стратегију града, што
значи да ће се по њему обавезно поступати.
То би уједно значило да ће расположиви буџет Секције жена Регионалног
центра за Јабланички округ СОС-а бити увећан за средства која ће на основу
акционог плана бити додељена, што ће значајно олакшати реализацију свих
планираних активности Секције.
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ШЕСТА ТАЧКА
у оквиру ове тачке дневног реда, стручна сарадница Драгана КарапанџићСтефановић, спровела је кратку
анкету присутних чланица на тему,
заступљености, жена у раду и одлучивању у образовању и синдикату,
појаснивши да је то област којој треба дати посебан значај приликом
спровођења политике родне равноправности, а да ће одговори из анкете помоћи
прецизирању смерница за даљи рад на овом пољу.
Овим је седница завршена у 13:50 часова.

записник сачинила,
Драгана Карапанџић-Стефановић

председница,
Ајша Баба-Алић

