PROČ BÝT V ODBORECH ?

KDO JSME ?
-

Jsme samostatnou základní organizační jednotkou Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR), jehož sídlo
je v Praze 3, Koněvova 54.

-

OSZSP ČR je součástí Českomoravské konfederace odborových
svazů (ČMKOS), což je největší odborová konfederace v ČR
sdružující 29 odborových svazů.

-

Naše ZO OS FN PLZEŇ je jednou ze tří základních odborových
organizací působících ve Fakultní nemocnici Plzeň. Spolu s naší
ZO OS FN PLZEŇ, působí ve Fakultní nemocnici Plzeň ještě
Odborová organizace FN 2 a LOK (lékařský odborový klub).

-

Správný název naší odborové organizace je Základní organizace
odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Fakultní nemocnice
Plzeň. Mnohem častěji se však budete setkávat s jeho zkratkou,
a to ZO OS FN PLZEŇ. Léty vžitý název Odbory FN1 je tedy
nesprávný, ale setkáváme se s ním neustále. Stále se nesprávně
používá jak mezi zaměstnanci Fakultní nemocnice, tak na některých
dokumentech, které je nutno pro zaměstnavatele vyplňovat a není
tedy od věci mít i tuto informaci.

-

Ve Fakultní nemocnici Plzeň je naše základní organizace největší
odborovou organizací. Sdružujeme přibližně 500 aktivních členů
a okolo 200 bývalých zaměstnanců.

-

Naše ZO OS FN PLZEŇ sídlí ve Fakultní nemocnici Plzeň v borské
části, v pavilonu číslo 6, ve 2. patře

-

Členy naší organizace je převážně střední a nižší zdravotnický
personál. Výjimkou však nejsou ani lékaři a THP.

-

Za odborovou organizaci jednají předseda, místopředseda či členové
výboru.

CO DĚLÁME ?
-

Snažíme se o zajištění mzdového posunu, dobrých pracovních
podmínek a spolupodílíme se na vývoji firmy dle zákonných norem.

-

Naší prioritou je uzavírání kolektivní smlouvy.

-

Kolektivní smlouvu mohou za zaměstnance uzavřít pouze odborové
organizace působící u zaměstnavatele.

-

V kolektivní smlouvě se sjednávají výhody pro zaměstnance
nad rámec zákoníku práce včetně mzdových zvýhodnění.

-

Mluvíme za zaměstnance, jednáme za ně s vedením organizace,
se zaměstnavatelem.

-

Pomáháme při dodržování práv a povinností jak zaměstnanců,
tak zaměstnavatele.

-

Odborům prostě není jedno, co se děje a jak se zachází
se zaměstnanci, jestli je dodržován zákoník práce, jestli mají
zaměstnanci ochranné pomůcky atp.

-

Spolupodílíme se na tvorbě a čerpání Fondu kulturních a sociálních
potřeb pro zaměstnance.

-

Naším zájmem je dosažení dlouhodobě stabilních a kvalitních vztahů
mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, což je bezpochyby oboustranně
prospěšný stav.

-

Jsme zkrátka zástupci zaměstnanců při jednání s managementem
při vyjednávání lepších podmínek

CO ZE ČLENSTVÍ V ODBORECH BUDU MÍT ?
-

Lepší mzdu a pracovní podmínky!

-

Jsme otevření názorům svých členů a snažíme se vyhovět jejich
potřebám.

-

Možnost spolurozhodování na činnosti odborové organizace, a tudíž
i na firemních záležitostech.

-

Odbory bojují za zaměstnance, tedy i za tebe, aby si zaměstnavatel
nemohl svévolně dělat, co se mu zachce.
Kromě benefitů dojednaných v kolektivní smlouvě získáš jako náš
člen navíc i šanci využít benefitů, které se týkají jen členů odborů.

-

JAKÉ JSOU TO BENEFITY ?
-

OSZSP ČR zajišťuje zdarma pracovněprávní poradenství.

-

Možnost čerpání ze Zajišťovacího fondu OSZSP ČR (viz zásady
čerpání Zajišťovacího fondu umístěné na našich webových
stránkách)

-

Možnost využívat benefity nabízející slevový portál Odbory Plus

-

Poradenství a právní pomoc pojišťovny D.A.S. zdarma (pracovní
a soukromé právo) pro člena odborové organizace, jeho životního
partnera a nezletilé děti

-

Možnost účasti na vzdělávacích seminářích OSZSP ČR.

-

Možnost čerpání z rozpočtu ZO OS FN PLZEŇ (viz Zásady čerpání
rozpočtu ZO OS FN PLZEŇ umístěné na našich webových
stránkách)

-

Možnost návštěvy kulturních akcí s příspěvkem ZO OS FN PLZEŇ

JAKÉ BUDU MÍT POVINNOSTI ?
-

Jako každá organizace, která poskytuje služby pro své členy,
vybíráme příspěvek. Jedná se o srážku ze mzdy ve výši 1,1 % jeho
čisté mzdy nebo dávek nemocenského pojištění formou pravidelných

měsíčních srážek u jeho plátce mzdy, kterým je Fakultní nemocnice
v Plzni.

CO SE BUDE DÍT S VYBRANÝMI PENĚZI ?
-

Peníze, které vybereme, jsou vedeny na bankovním účtu a jsou
využívány dle schváleného rozpočtu, který schvalujete vy – členové.

-

Z těchto peněz platíme příspěvky OSZSP ČR mateřskému
odborovému svazu, výdaje na plnění úlohy ZO a tvorbu rezerv
na benefity pro členy základní organizace.

A PROČ TO VŠECHNO DĚLAT ?
-

Ano, na to všechno co děláme ve svém volném čase, má zaměstnavatel
lidi na plný pracovní úvazek, ale to přece neznamená vzdát
se možnosti spolupodílet se na vývoji firmy.

-

Díky tomu, že se staneš naším členem, posílíš vyjednávací pozici
základní organizace a tím můžeš ovlivnit svoje mzdová práva.

-

Proto je pro nás důležité, když nás podpoříš a přidáš se k nám.
Přispěješ tak k tomu, že budeme silnější a tím pádem rovnocennějším
partnerem pro vyjednávání a zaměstnavatel tak bude při
vyjednávání více „slyšet“ na naše připomínky a návrhy.

PŘIHLÁŠKA
DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ORGANIZCE (ZO OS FN PLZEŇ)
JE KE STAŽENÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

