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Највисокото раководство на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на епублика Македонија - СОНК, пре
23-08-2017 година во Министерството за труд и социјална политика ‒ МТСП, остварија работна средба со министерот за тр

Од страна на раководството на СОНК беа отворени повеќе актуелни прашања и проблеми во дејноста детска заштита и то
на работни места за вработените кои во меѓувреме се стекнале со повисок степен на образование; недостиг на постоечки к
коефициентите по работно место на веќе потпишаниот Колективен договор и секако за мерката на Владата на .М. за вове

Министерот за труд и социјална политика, г-ѓа Мила Царовска рече дека Министерството во соработка со локалните самоуп
состојба на опфатот на деца во градинки, како и на подобрување на состојбата со вработениот кадар, дека ќе продолжи усо
заедничката извршена анализа со СОНК, за бројот на вработени на кои треба да им се изврши трансформација на работно
мерката на Владата за воведување на двосненско работење во градинките е заради тоа што институциите ќе отпочнат со д
услови за родителите кои што ќе работат во две смени да има кој да ги згрижува нивните деца.

Истиот ден, раководството на СОНК оддржа работна средба и со сите претседателите на синдикалните организации на
СОНК од детските градинки, на која што присуствуваа и овластени преставници од Министерот, Мирјанка Алексовска
и Верица Арсовска.
На работната средба, од страна на преставниците на синдикалните организации на СОНК, беа отворени сите прашања
и проблеми со кои се соочуваат вработените во оваа дејност.

Заеднички Заклучок од страна на сите присутни, по однос на донесената мерка на Владата на епублика Македонија, која
1 септември градинките да работат во две смени е избрзана одлука, без сооветни подлабоки анализи како тоа да се изведе
мал број на родители ( во период на годишни одмори), немање соодветни просторни услови и капацитети, немање доволен
соочиле сите засегнати страни.

