U Zagrebu, dana 30. svibnja 2016.g.
Ur.br: 470/16.

Poštovane članice i članovi,
kako je došlo vrijeme novih izbora u Sindikatu hrvatskih učitelja, pozivamo Vas da savjesno i
odgovorno odaberemo nove predstavnike koji će se boriti za naša prava i sudjelovati u
socijalnom dijalogu.
Izbori u sindikalnim podružnicama održat će se od 3. lipnja do 18. lipnja 2016.g., a izbori u
županijskim povjereništvima bit će održani od 18. lipnja do 2. srpnja 2016.g.
Kao najveći Sindikat na području odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj imamo važan
zadatak pružanja kvalitetne i čvrste podrške svojim članovima te vođenja brige o njihovoj
dobrobiti zalažući se za bolji standard i kvalitetniji odgojno-obrazovni sustav.
U borbi za veća i jasnija prava članova, Sindikatu su potrebni motivirani pojedinci koji će biti
spremni pomoći svojim kolegama na način da ih redovno informiraju o aktualnostima,
održavaju sastanke, zastupaju pred tijelima Sindikata i prema poslodavcima te se zalažu za
ostvarivanje njihovih prava i interesa.
Izbori u Sindikatu vrlo su bitan dio sindikalnog djelovanja, jer oni koje Vi izaberete bit će oni
koji će se zalagati za Vas i Vaša prava te bi takve osobe morale biti čestite osobe od
povjerenja, razvijenih komunikacijskih vještina, spremne i sposobne saslušati druge te biti u
stanju prepoznati aktualne probleme i na vrijeme ih rješavati.
Snaga Sindikata ogleda se, prije svega, u našoj unutarnjoj snazi te stoga imamo dužnost
izabrati odgovorne i kvalitetne povjerenike koji će, organizacijom sastanaka i raznih
aktivnosti, biti inspiracija postojećim članovima, a motivacija budućim člnovima da se
uključe u sindikalno djelovanje i u što većem broju zalažu za prava radnika.
U nadi da ćete svoj glas dodijeliti najprikladnijoj osobi koja će se boriti za Vaša prava i
zastupati Vaše interese, srdačno Vas pozdravljamo i pozivamo da već danas počnete
razmišljati o izboru kvalitetnih pojedinaca te na taj način doprinesete boljem sutra.
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