РОЛЬ ПРОФСПІЛОК
Ласкаво просимо
до наших офісів у
Акюрейрі,
Дальвіку та
Ф’ятлабід.

Роль профспілок полягає насамперед у
тому, щоб узгодити заробітну плату та інші
умови найму в угодах про найм від імені
своїх членів та захищає їхні інтереси на
ринку праці.

УВАГА!
УСІ ЗАПИТАННЯ ТА
ПРОБЛЕМИ З ЯКИМИ
ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО
СПІЛКИ, Є
КОНФІДЕНЦІЙНИМИ.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ У
ТОМУ, ЩО ВАШІ
ПРАВА НЕ
ПОРУШУЮТЬСЯ!

ЧЛЕНСКИЙ ВНЕСОК ДО
EINING-IÐJA ДАЄ ВАМ ПРАВО НА:
• Доступ до офісів та робітників служби
профспілок.
• Інформацію про права та обов'язки.
• Інформацію про заробітну плату та умови праці
• Отримання допомоги в перевірці зарплатних
листків.
• Ознайомлення ролі компанії в угодах про робоче
місце договорів та при оформленні контрактів
найму.
• Отримання допомоги у випадках, напр.
стягнення заробітної плати,коли платник
заробітної плати збанкрутує.
• Консультації та допомога союзних юристів, коли
виникає потреба через порушення прав на
роботу, нещасних випадків та іншого.
• Допомога для членів профспілки з-за
кордону/стипендіатів
• працівники, переклад та консультації.
• Суттєва допомога зі сторони Лікарняного фонду
в випадки захворювань та нещасних випадків.
• Субсидії та використання будинків та квартир
для відпустки.
• Фінансова допомога для відвідування курсів
навчання.
• Доступ до курсів Союзу - субсидованих або
безкоштовних.

ПРЕДСТАВНИК
ПРОФСПІЛКИ

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
ПРОФСПІЛОК

Представники Eining-Iðja є важливою частиною
механізму в діяльності профспілки.
Відносно діючих договорів, кожне робоче місце,
яке має більш ніж 5 робітників зобов'язане мати
представника союзу. У місцях роботи, де більш
ніж 50 робітників має бути вже 2 представники.
На виборах представник профспілки

Профспілковий трудовий договір є письмовою
згодою, укладено між профспілкою та
роботодавцем відносно заробітної плати та
умов праці, які поширюються на робітників, які
працюють у районі, де поширюється вплив
профспілки.

водночас отримує особливий правовий захисту
своїй роботі,а також він отримує дозвіл компанії
на те, щоб займатися справами інших і стає
їхніми представник на робочому місці. Головна
роль представника профспілки має забезпечити
дотримання закону і контрактів, які діють на
робочому місці і що вони є сполучною ланкою
між
працівниками та робочим місцем.

ЧИ Є ПРЕДСТАВНИК ПРОФСПІЛКИ
НА ВАШОМУ РОБОЧОМУ МІСЦІ?
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Профспілковий договір забезпечує мінімальні
права і передбачає, напр. заробітну плату,
робочий час, понаднормовий час, перерви на
обід та каву, відпустки, лікарняний, права у
випадках нещасних випадків та інших пунктів.

ОСНОВНІ ДОГОВОРИ СОЮЗУ :

Конфедерація ісландських підприємств SA
(загальний ринок)
Муніципалітети держави, різноманітні
інституційні контракти
Спеціальні строкові контракти

ЯКЩО ВИ СУМНІВАЄТЕСЯ У СВОЇХ
ПРАВАХ, ТОДІ НЕ СОРОМТЕСЯ
ЗВЕРНУТИСЬ ДО НАС ЗА
ДЕТАЛЬНІШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ.

AKUREYRI

Чи знаєте ви як ми
можемо вам допомогти?

ЛІКАРНЯНИЙ ФОНД
Завданням є надання фінансової
допомоги членам фонду охорони
здоров’я Einingar-Iðja при
хворобах, нещасних випадках і
смерті. Також робота над
профілактичними заходами, які
торкаються безпека та здоров'я.
Раз на місяць у правлінні
оздоровчого фонду Einingar-Iðja
проводяться засідання. Дані
повинні бути отримані в офісі
перед зборами не пізніше 27
числа кожного місяця.

ЧЛЕНИ ФОНДУ МОЖУТЬ
ОТРИМАВ ФІНАНСУВАННЯ НА:
• Скринінг на рак;
• Спортзал;
• Фізіотерапія;
• Лікувальний масаж;
• Придбання слухових апаратів;
• Придбання окулярів та лінз;
• Штучне запліднення;
• Консультації з психологами та
психіатрами;
• Хвороби дітей, вашого чоловіка чи
дружини;
• Витрати на поховання;

Eining-Iðja володіє квартирами у Рейкьявіку,
які призначені для оренди тим, хто потребує
залишатися в столиці під час лікування.
Вони відповідно здаються в оренду, коли
члени фонду потребують цього.

ФОНД ВІДПУСТКИ

ФОНД НАВЧАННЯ

СВОБОДА ЧЛЕНСТВА

Членам профспілки пропонується вибір
оренди літні будинки для відпочинку або
житло у всіх частини країни, також є шість
доступних варіантів зимової оренди, такі як
Illugastaðir, Tjarnargerði, Einarsstaðir,
Svignaskarð, Egilsstaðir та в столичному
регіоні (Höfuðborgarsvæðið) . Період зимової
оренди починається з 15 вересня щороку, та
триває до 1 червня.

Союз є членом потужних навчальних
фондів,таких як Landsmennt, Ríkismennt та
Sveitamentnt. Подати заявку на фінансову
допомогу можна для відвідування курсу
навчання або якщо робота здійснюється
шляхом навчання і підлягає всім вимогам
фінансової допомоги. Крім того, фінансова
підтримка може здійснюватись у зв’язку з
підвищенням водійської кваліфікації. Ми
підтримуємо ваші хобі, курси, уроки
ісландської мови та допомагаємо в придбанні
навчальних посібників для читання та
письма, витратах на проїзд та проживання.

Наймані працівники можуть вільно
утримуватися членства в профспілках, тобто
не бути повноправними членами союзу.Вони
тоді є асоційованими членами, оскільки
роботодавці зобов'язані сплачувати витрати
за душу на всіх працівників, які працюють на
основі відповідних угод компанії, що
стосуються заробітної плати та умов праці.
Тобто асоційований члени платять, але не
мають прав! Чи це дійсно приносить вам
користь?

За останні кілька років членам фонду було
запропоновано три подорожі. Одна поїздка
за кордон, «Подорож у гори» в межах нашої
країни та цілий день оздоровчий тур для
старших членів.
Протягом останніх кількох років наш фонд
пропонував фінансові внески під назвою
«Відпочинок на твій вибір», який був дуже
популярним серед членів спілки. Фінансові
внески розподіляються так само, як і в
пропозиція житла для відпочинку.
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Зв’яжіться з офісом профспілки та дізнайтеся
більше інформації про умови, які повинні бути
дотримані для того, щоб отримати право на
фінансова допомога.

По телефону: 460 3600, на нашому
сайті www.ein.is, або за електронною
поштою ein@ein.is
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