UDĚLEJTE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ:
ZVOLTE SI ODBORY A STAŇTE SE ČLENY
ORGANIZACE SEL!

Finský svaz pracovníků v potravinářství SEL je odborovou
organizací pro lidi, kteří pracují v potravinářském průmyslu.
Členství v organizaci je nejlepším způsobem, jak se ochránit
v pracovním životě a v případě nezaměstnanosti.
Jako členové organizace SEL jste součástí zlepšování podmínek
zaměstnanosti a pracovních podmínek a dosahování lepšího
ocenění zaměstnanců. Členství v odborové organizaci znamená,
že respektujete sami sebe a svoji vlastní práci.
Jako člen máte přístup k zástupci odborů a k delegátovi pro
bezpečnost práce na vašem vlastním pracovišti, jakož i ke
službám nabízeným odborovou organizací.
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 ohledně
nich ve při 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. Nedojdeli k řešení sporu dohodou, odborová organizace případně
předloží celou záležitost soudu.
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PROVEĎTE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ A
PŘIDEJTE SE K ODBORŮM, NENÍ TO TAK
DRAHÉ!
SČlenství 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.

DOTAZY?

Regionální kancelář organizace SEL poskytuje služby členům ve
všech záležitostech týkajících se pracovních smluv, pracovních
podmínek, dávek v nezaměstnanosti a členství v odborech.

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.

Navíc k péči o zájmy členů odbory organizují výcvik a
volnočasové aktivity a nabízejí výhody. Jako členové odborové
organizace se můžete účastnit událostí v odborech a jejich
pobočkách, 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.
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SROVNEJTE, KTERÉ
Z TĚCHTO ORGANIZACÍ SE
VYPLATÍ STÁT ČLENY.

SLUŽBY A VÝHODY PRO ČLENY

FINSKÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ
V POTRAVINÁŘSTVÍ
SEL A FOND FINSKÝCH
PRACOVNÍKŮ PRO
NEZAMĚSTNANÉ

VŠEOBECNÝ FOND PRO
NEZAMĚSTNANÉ YTK, TAKÉ
ZNÁMÝ JAKO ”LOIMAAN
KASSA”

1

Vyplácí dávky v nezaměstnanosti podle výše příjmů, pokud se stanete nezaměstnanými nebo budete-li propuštěni z práce.
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Pokud si vyberete náhradní volno, fond vám vyplatí kompenzaci v době náhradního volna.
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Účtuje členský poplatek ve formě procenta z vaší mzdy.
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členové s malými příjmy platí nižší členský
poplatek než členové s vyššími příjmy

pracovník v potravinářství i manažer výroby hradí
stejnou výši členského poplatku

Uhrazený členský poplatek je odečitatelný z daní.
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5

Vyjednává kolektivní pracovní smlouvy s průmyslovými organizacemi, které 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.
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6

Usiluje o zlepšování mezd a dalších podmínek zaměstnanosti a pracovních podmínek, pracovní legislativy a dávek
v nezaměstnanosti.
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Zajišťuje, aby na pracovištích nebyla porušována práva zaměstnanců, zákony, kolektivní pracovní smlouvy nebo
další dohody.

ANO

NE

8

Poradí vám, máte-li dotazy ohledně pracovních podmínek, které se vztahují k sociálnímu zabezpečení
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Podpoří vás při řešení problémů s vaším zaměstnavatelem, například pokud vám platí příliš málo, jestliže byla vám protiprávně vypovězena pracovní smlouva, pokud onemocníte nebo ztratíte svoji schopnost pracovat či utrpíte-li zranění na pracovišti.
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Zastupuje vaše zájmy při jednáních, kde dochází ke spolurozhodování, a vyjednává zachování vaší pozice.
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Poskytuje vám bezplatnou právní pomoc a služby, nebude-li možné vyřešit váš pracovní spor prostřednictvím
vyjednávání s vaším zaměstnavatelem.
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Máte právo zúčastnit se výběru zástupce odborů na vašem pracovišti, jakož i dalších aktivit, schůzek a
volnočasových aktivit dílenského výboru a vaší pobočky odborové organizace
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Poskytuje výcvik v zastupování zájmů na pracovišti.
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14

Zasazuje se o dosahování lepšího ocenění lidí pracujících v potravinářském a nápojovém průmyslu ve Finsku
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