Unia jest ważna dla Ciebie –
Ty jesteś ważny dla Unii.

Unia się opłaca
Jako zdecydowanie największy związek zawodowy
w Szwajcarii odpowiadamy za najróżniejsze branże. Unia
zrzesza ponad 200 000 członków i nadzoruje 270 układów zbiorowych pracy. Nasza siła bierze się właśnie z tej
solidarności. Niezależnie od tego, oferujemy naszym
członkom liczne, przydatne usługi:
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Unia wspólnie z pracownikami walczy o dobre warunki pracy
i sprawiedliwe wynagrodzenia.
Unia gwarantuje Tobie bezpłatną pomoc i opiekę prawną w
sprawach dotyczących prawa pracy, ubezpieczenia społecznego czy prawa związanego z praktykami zawodowymi.
Unia broni Twoich praw wobec pracodawcy, jeżeli to konieczne również przed sądem.
Unia oferuje przydatne możliwości kształcenia zawodowego i
wspiera finansowo również kursy zewnętrzne.
Unia działa na Twoją rzecz poprzez ponad 1000 współpracowników i ponad 80 regionalnych sekretariatów.

Unia w okolicy:

A, jako że w życiu nie tylko liczy się praca, Unia oferuje również
propozycje dotyczące czasu wolnego: oferty związane z feriami,
koncerty, czeki-Reka i wiele więcej.

Przyłącz się do Unii
Twój związek zawodowy
w opiece zdrowotnej
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Za kształcenie zawodowe członkowie Unii otrzymują refundację
wysokości 50 % kosztów za każdorazowy kurs – do wysokości
750 franków rocznie. Ponadto, członkowie Unii mogą wziąć udział
co roku w przynajmniej jednym kursie organizowanym przez
związkowy instytut edkucyjny Movendo. Więcej informacji znaleźć
można na stronie www.gutepflege.ch

Vorname / Imię

Kształcenie zawodowe

Name / Nazwisko

Mieć prawa a je wyegzekwować to dwie różne sprawy. Prawo pracy gwarantuje wszystkim zatrudnionym pewną ochronę – jeżeli
uda się ją wyegzekwować. Nie zawsze tak się dzieje, ponieważ
odosobniony pracownik często ma mniejsze szanse. Szczególnie
w opiece medycznej prawo jest często łamane. Unia zapewni
Tobie ochronę. Jako członek Unii możesz korzystać z bezpłatnych
porad prawnych w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa dotyczącego stażystów i osób kształcących się. Jeżeli
to konieczne obsługa prawna będzie Cię wspierać również przed
sądem. W ten sposób Unia odzyskuje dla swoich członków co
roku miliony franków.

Mehr Informationen auf www.unia.ch
Więcej informacji na www.unia.ch

Dlatego potrzebujemy również Twojego członkostwa.

Notoryczny brak personelu, nasilający się stres, brak współdecydowania, niskie pensje oraz coraz więcej naruszeń prawa pracy. Zatrudnieni w domach opieki i w innych instytucjach opieki zdrowotnej
walczą z narastającym stresem. Cierpią na tym pensjonariuszki i
pensjonariusze. dobra opieka uzależniona jest od dobrych warunków pracy.
W związku z tym, personel opieki i inni zatrudnieni w opiece zdrowotnej zrzeszeni w Unii domagają się:
n Więcej szacunku i uznania dla ich ciężkiej pracy
n Więcej personelu
n Dobrych warunków pracy i dobrych układów zbiorowych pracy
n Więcej współdecydowania/partycypacji pracowniczej
n Uregulowania możliwości kształcenia zawodowego
n Inwestycji w dobrze wykształcony personel
n Sprawiedliwych płac

Unia walczy o Twoje prawa

I ch wünsche Informationen über die Unia. Kontaktieren Sie mich bitte.
Chciałbym otrzymać więcej informacji o Unii. Proszę o kontakt.

Tak dalej być nie może. Lepsze warunki pracy nie spadają same
z nieba. Z tego powodu coraz więcej opiekunów i opiekunek
oraz innych pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej
dostrzega potrzebę silnych związków zawodowych i przystępuje
do Unii.
Pracownicy wraz z Unią walczą o dobre warunki pracy i nowoczesne zbiorowe układy pracy. Tylko bowiem dzięki wspólnemu
działaniu uzyskać można więcej wpływu na to co się dzieje w
miejscu pracy (partycypacji), więcej szacunku oraz lepsze warunki pracy i sprawiedliwe wynagrodzenie.

Dobra opieka,
dobre warunki pracy

I ch will Mitglied der Unia werden. Kontaktieren Sie mich bitte.
Chcę zostać członkiem Unii. Proszę o kontakt.

Dobre warunki pracy nie są niestety oczywistością. Szczególnie w opiece zdrowotnej powszechny jest stres, brak
dowartościowania oraz niskie płace. Sytuacja ta niestety
pogarsza się: nastawione na zysk przedsiębiorstwa walczą
o większy udział w rynku – koszty tej walki przerzucane są
na personel i klientów.

Ich interessiere mich für die Unia.
Chciałbym wiedzieć więcej o Unii.

Razem jesteśmy
silni

