JSTE V KRÁTKODOBÉM ZAMĚSTNÁNÍ?
S problémy v práci se můžete setkat také v případě, že pracujete
na částečný úvazek, na dobu určitou nebo jste-li zaměstnáni
agenturou. Jste-li členem odborové organizace, může vám vám
zástupce odborů pomoci vyřešit otázky týkající se mezd a dalších
pracovních podmínek.
I v případě, že jste v krátkodobém zaměstnání, pokud jde o váš
nárok na získání dávky v nezaměstnanosti podle výše příjmů,
podmínky z předchozích zaměstnání se kumulují. Podmínka
týkající se délky předchozího zaměstnání za mzdu je 26 kalendářních týdnů.To znamená, že tuto podmínku lze splnit
zhruba za 6 měsíců. Každý týden, během něhož jste odpracovali
alespoň 18 hodin za mzdu, se podle kolektivní pracovní smlouvy
započítává do podmínky týkající se předchozího zaměstnání. Odpracovaná doba nemusí být nepřerušená, ale podmínku týkající
se předchozího zaměstnání je třeba splnit v období 28 měsíců
před ztrátou zaměstnání.
Toto období 28 měsíců může být prodlouženo, pokud jste
z oprávněného důvodu, například studium, mateřská dovolená,
nemoc nebo vojenská služba, strávili určitou dobu mimo pracovní trh. Toto období je možné prodloužit až na 7 let.

STÁLE JEŠTĚ STUDUJETE?
Pokud studujete obor potravinářství na odborné škole, vyplatí
se vám stát se studujícím členem organizace SEL. Členství pro
studenty je zdarma.
Pokud pracujete v průběhu léta nebo souběžně se studiem,
uhraďte ze své mzdy členský poplatek a akumulujte podmínku
ohledně předchozího zaměstnání pro případ možné nezaměstnanosti a dávek v nezaměstnanosti podle výše příjmů.
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PROVEĎTE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ A PŘIDEJTE SE
K ODBORŮM, NENÍ TO TAK DRAHÉ!
Členství v organizaci SEL se vždy vyplatí, a to bez ohledu na typ
pracovní smlouvy, kterou máte. Členství v odborech poskytuje
zajištění v případě jakýchkoli problémů, které vzniknou ve vašem
pracovním životě. Umožňuje vám to také kumulovat dávky
v nezaměstnanosti podle výše příjmů. Členský poplatek zahrnuje
členství ve fondu pro nezaměstnané.
Poplatek za členství v organizaci SEL činí 1,7 % vaší hrubé
mzdy. Členský poplatek vám může strhávat ze mzdy přímo váš
zaměstnavatel nebo ho můžete každý měsíc sami vypočítat a
uhradit odborům.
Členský poplatek je odečitatelný z daní. Po odečtení členských
poplatků ve vašem konečném daňovém přiznání zjistíte, že za
členství platíte méně, než je uvedeno na vaší výplatní pásce.

JAK SE STÁT ČLENEM
Členem organizace SEL se můžete stát po vyplnění žádosti o
členství u zástupce odborů na vašem pracovišti. O členství
můžete požádat také na stránce www.selry.fi/liity nebo v místní
pobočce organizace SEL.
Jste-li již sami členy organizace SEL, doporučte členství svým
kolegům nebo studentům z oboru.
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DOTAZY?
Více informací se dozvíte od zástupce odborů na vašem
pracovišti. Více se dovíte také na telefonní lince 020 774 004
nebo na webových stránkách www.selry.fi.

JSTE JIŽ ČLENEM VŠEOBECNÉHO
FONDU PRO NEZAMĚSTNANÉ?
Jste-li členem Všeobecného fondu pro nezaměstnané (také
známý jako Loimaan kassa), měli byste rychle přejít k odborům,
které představují váš vlastní sektor, a k fondu pro nezaměstnané,
který funguje ve spolupráci s těmito odbory.
Všeobecný fond pro nezaměstnané je pouze fondem pro nezaměstnané a nejedná se o odborovou organizaci. To znamená,
že Všeobecný fond pro nezaměstnané nevyjednává pracovní
podmínky ani neprovádí kampaně za zvýšení mezd, zlepšení
pracovních podmínek či zvýšení dávek v nezaměstnanosti.
Jste-li pouze členem fondu pro nezaměstnané, nepomůže
vám, pokud bude vaše mzda příliš nízká, bude-li vaše smlouva
protiprávně vypovězena nebo když se vám stane úraz na pracovišti.

STAREJTE

SEL | PL 213 | 00531 Helsinki | 020 774 004 | selry.fi

TATO PŘÍRUČKA VÁM NASTÍNÍ
VÝHODY ČLENSTVÍ VE FINSKÉM SVAZU
PRACOVNÍKŮ V POTRAVINÁŘSTVÍ SEL.
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1
LIDÉ

Finský svaz pracovníků v potravinářství SEL je odborovou organizací pro lidi, kteří pracují v potravinářském
průmyslu. Aktivity prováděné členy organizace SEL
zahrnují přípravu, balení a skladování potravinářského
zboží, údržbové práce a opravy. Členství v odborové
organizaci je nejlepším způsobem, jak se chránit v pracovním životě a v případě nezaměstnanosti. Členství
v organizaci SEL je dobrým způsobem, jak chránit sebe i
svoje kolegy.

2
PRACOVNÍ PODMÍNKY

Organizace SEL vyjednává národní kolektivní pracovní
smlouvy s průmyslovými organizacemi. Tyto smlouvy definují minimální úrovně mzdy i další pracovní
podmínky, jako je pracovní doba, náhrady za práci přes
čas, dovolená, nadstandardní dovolená a nemocenské
dávky pro zaměstnance potravinářského průmyslu.
Na místní úrovni je pak možné dohodnout se na
podmínkách, které jsou lepší než podmínky kolektivní
smlouvy, tyto podmínky však nesmějí být horší.

3
SÍLA

Čím více je na vašem pracovišti členů odborové
organizace, tím větší moc zástupci odborů i odbory
samotné mají při vyjednávání pracovních podmínek
se zaměstnavatelem.

MOC

Jako člen budete mít vliv na aktivity odborové organizace. Na
vašem vlastním pracovišti budete mít právo účastnit se zlepšování
pracovních podmínek, výběru zástupce odborů a delegáta pro
bezpečnost práce, jakož i schůzek dílenského výboru.
Každý člen odborů je členem pobočky odborové organizace. Můžete se účastnit aktivit, schůzek a událostí ve vaší vlastní pobočce
odborové organizace. Členové rozhodují na schůzkách kolektivně
o tom, jak se budou využívat členské poplatky. Pobočky organizují např. výcvik či volnočasové aktivity a nabízejí různé členské
výhody.

5
PODPORA

Organizace SEL se stará o zájmy svých členů a zajišťuje, aby na
pracovištích nebyla porušována práva zaměstnanců, zákony,
kolektivní pracovní smlouvy nebo další dohody.
Máte-li otázku ohledně pracovních podmínek či jste-li ve sporu se
svým zaměstnavatelem nebo jste utrpěli pracovní úraz, odborová
organizace vám poradí a podpoří vás při hledání řešení.
Váš zástupce odborů je tu proto, aby vám pomohl. Není-li na
vašem pracovišti přítomen zástupce odborů, můžete kontaktovat
přímo regionální pobočku organizace SEL. Nedojde-li k řešení
sporu dohodou, odborová organizace případně předloží celou
záležitost soudu.

4

7
BEZPEČNOST

Přidáte-li se k organizaci SEL, automaticky se stanete
členem fondu finských pracovníků v potravinářství pro
nezaměstnané. Členský poplatek zahrnuje členství ve
fondu pro nezaměstnané. Pokud jste nezaměstnaní
nebo pokud vás propustí z práce, budete dostávat dávku
v nezaměstnanosti podle výše příjmů, která je mnohem
vyšší než základní dávka v nezaměstnanosti. Pokud
máte náhradní volno, fond vám vyplatí kompenzaci za
náhradní volno.

8
VÝHODY

Jako člen máte přístup k zástupci odborů a k delegátovi pro bezpečnost práce na vašem vlastním pracovišti,
jakož i ke službám nabízeným odborovou organizací.
Regionální kancelář organizace SEL poskytuje svým
členům služby ve všech záležitostech týkajících se
pracovních smluv, pracovních podmínek, dávek v nezaměstnanosti a členství v odborech.
Navíc k péči o zájmy členů organizují odbory výcvik
a volnočasové aktivity a nabízejí výhody. Jako člen
odborové organizace se můžete účastnit akcí pořádaných odbory a jejich pobočkami, jako jsou výlety lodí
a letní a zimní akce. Budete také dostávat pravidelně
vycházející časopis organizace SEL Elintae a budete mít
právo využívat elektronické služby odborů a fondu
pro nezaměstnané. Další členské výhody naleznete na
stránkách www.selry.fi.

RESPEKT

Jako člen jste součástí procesu zlepšování pracovních podmínek
a dosahování lepšího ocenění lidí pracujících v potravinářském a
nápojovém průmyslu ve Finsku. Členství v odborové organizaci
znamená, že respektujete sami sebe a svoji vlastní práci.

TO VŠECHNO ZNÍ DOBŘE,
ALE CO KDYŽ...

