Hlavní skupina 1

Zasazujeme se. Prosazujeme.
Realizujeme.

www.hg1.at

Vítejte v Hlavní
skupině 1

Milá kolegyně, milý kolego!
Zastupujeme 28.500 zaměstnanců Správy města Vídně, kteří jsou
jejím pilířem. Naše heslo zní „Zasazujeme se. Prosazujeme. Realizujeme.“ Hájíme Vaše zájmy, prosazujeme je a kontrolujeme jejich
realizaci zaměstnavatelem. Naše síla spočívá v přítomnosti na pracovišti, kde se o Vás stará 700 zástupců. Jsme kolegové, kteří umějí naslouchat a být diskrétní. Důvěrnost je pro nás samozřejmostí.

Za obzvlášt’ důležité považujeme

dobré pracovní podmínky.
Vyznáme se v mzdových tarifech města a můžeme Vám poradit
při všech nejasnostech. Navíc s námi ušetříte díky celé řadě slev
na nákupy i dovolené.
Chvíle s přáteli, sociální kontakty a sport Vás posílí. Vše najdete na
našem sportovišti ve vídeňském Prateru.
Vyhledejte naše zástupce na pracovišti a informujte se u nich.
Sdělte nám také, kde Vás tlačí bota.
Jako budoucí člen obdržíte soubor informací o nabídce Hlavní
skupiny 1, odborové organizaci a proč je pro Vás výhodné se k
nám přidat.
Další informace a aktuální témata najdete na www.hg1.wien.

Hlavní skupina 1 se těší, že se k nám přidáte!

S odborářským pozdravem
Norbert Pelzer
předseda Hlavní skupiny 1

Personální zástoupení
versus odbory
aktivním pracovním
		  	 
poměru mohou volit

Všichni zaměstnanci v

Zákonem zajištěná silná pozice
Zákonem stanovený příspěvek
z hrubé mzdy
bez dalších
poplatků

0,1 %

Zastupujeme pouze v konkrétním
místě a výhradně vůči zaměstnavateli
Vídeňský zákon o personálním zastoupení
(W-PVG)

Zastoupení při prosazování profesních, kulturních,
ekonomických, sociálních a
zdravotních zájmů

ÖGB
Stanovy Rakouského odborového svazu

Právo zastupovat
bez lokálního omezení
Dobrovolný příspěvek
1 % z hrubé
mzdy bez dalších
poplatků

1%

Všichni členové mohou volit

díky početné

Silná pozice
    členské základně

Vyjednávání o mzdách a platech
(včetně 13. a 14. platu)

i kolektivních smlouvách

Milá kolegyně, milý kolego!
Zajištění rovných šancí pro všechny je mým ústředním tématem. Diskriminace či znevýhodňování kvůli věku, pohlaví,
původu, náboženskému vyznání či sexuální orientaci jsou
nepřípustné. Ohledně postavení mužů a žen nás čeká ještě
spousta práce: Ženy jsou za stejnou práci i nadále odměňovány výrazně méně než muži, přičemž musí zpravidla navíc
zvládat péči o děti a staré lidi na úkor vlastní kariéry. To se
musí změnit!
S plným nasazením o to usiluji, stejně jako bojuji za různorodost, toleranci a solidaritu ve společnosti – též proti štvaní,
nenávisti a pravicovému populismu.
Velký význam přikládám rozvoji kompetencí v zacházení s
různorodostí uvnitř odborového hnutí. V Hlavní skupině 1
chceme být zástupci všech zaměstnanců města v celém jejich spektru. Důležitým prvním krokem bylo výraznější zapojení odborářské mládeže do Hlavní skupiny 1. Jsem nyní
pro mladé partnerem, který je podpoří ve všech jejich záležitostech.
Děkuji Vám za každý podnět pro mou práci!
Můžete se na mě kdykoli obrátit i s důvěrnými záležitostmi.

S odborářským pozdravem
Regina Müller
referentka pro rodinu,
ženy a mládež
Telefon: +43 (0) 1 4000-83902
E-mail: regina.mueller@wien.gv.at

Práce odborů – Kčemu slouží?

Cílem odborů je zvyšování životní úrovně
zaměstnanců.

Zákon nezaručuje
zvyšování
mezd a platů.

Třináctý a čtrnáctý
plat není zakotven
v zákoně.

Odbory každoročně vyjednávají
kolektivní smlouvu.

Ta zvyšuje výslednou mzdu a upravuje
tyto odměny a nároky:

## minimální mzda, platy a učňovské odměny
## příplatky za přesčasové hodiny
## třináctý a čtrnáctý plat
## pracovní doba a volno
## ochrana při výpovědi
## příplatky, prémie, cestovní náhrady, diety
## zohlednění mateřské dovolené pro stanovení nároku na
nemocenskou a výpovědní lhůty

## nárok na volno
## atd.

Jsem členem odborové
organizace, protože
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Jako zaměstnanci nemůžeme přenechat hájení
našich zájmů politikům, firmám nebo burzovním
spekulantům.
Stejně tak se organizují i firmy a jen SLEPÍ věří, že se
jako zaměstnanci mohou prosadit bez organizace.
Mnohé, co se DNES zdá SAMOZŘEJMÉ, nemusí
ZÍTRA PLATIT.
Solidarita nesmí být pouhým slovem.
1 procento z platu je mi milejší než minimální mzda.
Můj osobní úspěch nezáleží pouze na mně, ale
zakládá se na řadě výhod vybojovaných odborovou
organizací.
Nenechám si vše líbit.

to beze mě nejde!
Těšíme se na Vaše zavolání!

Hlavní skupina 1
Zelinkagasse 4
1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 4000-83710
E-mail: post@hg1.wien.gv.at

E-MAIL*

TELEFON/MOBIL*

SMĚROVÝ KÓD BANKY

MUŽ
ŽENA

MÍSTO

SVNR./DATUM NAROZENÍ

ČÍSLO ÚČTU

FIRMA – NÁZEV, ULICE, PSČ A MÍSTO

PSČ

ADRESA




ČÁSTKA*

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

DATUM VZNIKU ČLENSTVÍ

PODPIS
Nepřehlédněte souhlasné prohlášení na zadní straně.

POZOR: Tímto Vás do odvolání zmocňuji k inkasu příspěvků z mého účtu. Zároveň uděluji souhlas mé bance k bezhotovostnímu převodu částky, aniž by však k tomuto byla povinna, obzvláště pak
při nedostatečném krytí na účtu. Odchozí platbu z účtu jsem oprávněn/a během 56 kalendářních dnů stornovat bez udání důvodů a požadovat její navrácení.
* 1 % měsíční hrubé mzdy

SOUHLAS S INKASEM BANKA, POPŘ. SÍDLO
(DOBROVOLNĚ)

 dělník/dělnice  zaměstnanec ve státní službě  zaměstnanec  uchazeč/ka o zaměstnání
 zaměstnanec ve veřejné službě  učeň/učnice  ostatní

SOUČASNÉ POVOLÁNÍ / BRANŽE

* Souhlasím se zasláním informačního materiálu od ÖGB.

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

Ano, chci se stát členem ÖGB!

CZ

Souhlasné prohlášení podle zákona o ochraně osobních údajů DSG 2000
1. Souhlasím, aby byl můj odborový příspěvek zaměstnavatelem strháván z mého platu.

2. Výslovně souhlasím dle §§ 7, 8 a 9 zákona o ochraně osobních údajů DSG 2000, BGBl. I č. 165/1999 v platném
znění, aby veškeré potřebné osobní údaje byly použity za účelem informace, odborové péče a platby příspěvků (tj.
vždy aktuální osobní číslo, akademický titul, příjmení, jméno, adresa, číslo pojištěnce, datum narození, pohlaví, státní
příslušnost, kmenové a příslušné pracoviště, zařazení, datum nástupu do zaměstnání, datum odchodu do důchodu,
zaměstnanecká kategorie, odborová sekce, hlavní skupina, odborový příspěvek [průběžný a dorovnávací] a konec
pracovního poměru), a to za účasti dodavatele služeb elektronického zpracování dat a zmocňuji zaměstnavatele k
předání těchto údajů odborové organizaci Österreichischer Gewerkschaftsbund/younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

3. Uděluji svým podpisem souhlas dle §§ 4 ř. 14 a 9 ř. 6 DSG 2000, aby younion poskytla mé jméno a adresu institucím,
firmám a organizacím, na nichž se younion podílí popř. v nichž je zastoupena, za účelem informace o zvláštních
nabídkách nebo podmínkách pro členy. Údaje může younion dle ustanovení DSG 2000 poskytnout též dodavatelským firmám, které jednají na její zakázku a účet, při dodržení zákonného a bezpečného zacházení s údaji dle ustanovení DSG 2000 za účelem splnění úkolu. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat, načež bude upuštěno od předávání
údajů k výše jmenovanému účelu.

4. Jsem oprávněn/a kdykoliv odvolat prohlášení v č. 2 písemným sdělením odborové organizaci Österreichischer
Gewerkschaftsbund/ younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

ANTWORTSENDUNG

Porto zahlt
EmpfängerIn!

Hauptgruppe 1
younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Zelinkagasse 4
1010 Wien

Silné argumenty pro vstup
do odborové organizace
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Tvrdá doba si žádá silné odbory.
Pouze silné odbory vybojují vyšší mzdy.
Zákon a kolektivní smlouvy (KV) upravují nejdůležitější
podmínky pracovního vztahu:
# výše mzdy, 13. a 14. plat, pracovní doba,
# vyjednávání o mzdách a kolektivních smlouvách se
vedou jen díky odborům,
# pouze silné odbory uzavírají silné smlouvy: čím více
členů, tím silnější odbory.
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Arbeiterkammer - Komora pracujících (AK) může hájit
jen práva vybojovaná silnými odbory.
Informace – poradenství – podpora v zaměstnání.
Silné odbory jsou základem tvého/Vašeho osobního
úspěchu v zaměstnání.
Tvé/Vaše členství posiluje závodní radu Betriebsrat
a personální zastoupení při prosazování tvých/Vašich
zájmů.
Členové závodní rady a personálního zastoupení
jsou nepostradatelní při ochraně pracujících –
MY JE ŠKOLÍME!
Kdo se sám nezapojí do rozhodování, o tom bude
rozhodnuto!!

S námi budeš silnější
		– přidej se k nám!

A to je všechno?

spravedlivé
odměňování atraktivní
pružné

právní úprava veřejné sociálně
vyvážená
služby a důchodů
transparentní v souladu s dobou
pracovní dobu

zkrátit a

„férově rozdělit “

    perspektivní
pracovní místa

služební místa
zlidšťování
pracovního světa

práce nesmí

škodit zdraví

vzdělávání a další 
   profesní vzdělávání
„dílna budoucnosti“

proti privatizaci/
vyčleňování činností
ne méně státu

– lepší stát

younion

učenlivá organizace

utvářet kreativně
budoucnost bojovně
s fantazií

K čemu je prospěšné členství
v odborové organizaci?
## Odbory jsou kompetentním partnerem při vyjednávání
kolektivních smluv, mezd, platů a důchodů.

## Odbory jsou hnací silou při novelizaci a tvorbě zákonů
(sociální partnerství).

## U vybraných obchodníků a firem dostanu takzvanou

„odborářskou slevu“ (informace mi poskytne personální zástupce).

## Mohu využít odborové právní poradenství v pracovních, mzdových, důchodových i soukromoprávních
záležitostech.

## Mohu využít odborové daňové poradenství.
## Solidární pojištění ÖGB (pro případ invalidity nebo
úmrtí na následky úrazu ve volném čase).

## Pojištění pracovní odpovědnosti a právní ochrany v
pracovním kontextu (Spolek VORSORGE).

## Mohu získat příspěvek na další profesní vzdělávání
(Bildungszuschuss).

## Moje členská karta younion může být rozšířena o

funkci Mastercard a balíček SOS (formulář žádosti mi
poskytne personální zástupce).

## Spolek VORSORGE odborů younion mi otevře cestu

k výhodným pojistným smlouvám a podmínkám v
různých variantách: kombinované pojištění Vorsorge,
připojištění dětí, pojištění důchodové, úrazové, motorových vozidel, domácnosti, nemovitosti aj.

mládež

kulturní a sportovní
středisko v Prateru
hotel
vzdělávací středisko

sportovní centrum
podpůrný spolek

1% hrubé mzdy

kultura

Evropa

daňové poradenství

zdraví

Grimmingblick

právní poradenství

www.younion.at

Die Daseinsgewerkschaft

younion

www.hg1.at

informační
centrum

demokratické

younion _ Die Daseinsgewerkschaft

HAUPTGRUPPE 1

Zelinkagasse 4, 2. patro / dveře 3, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 4000-83710
E-mail: post@hg1.wien.gv.at

dobrovolný členský
příspěvek

13. a 14. plat

rovnost žen a mužů

+43 (0) 1 53444-0

neutrální

boj
fašizmus

sociální, ekonomické,
kulturní zájmy

důchodkyně/důchodci

vyjednávání
o mzdách

sociální partneři

ÖSTERREICHISCHER lidská práva
síla díky členské
GEWERKSCHAFTSBUND základně

důchodové
poradenství

migrace

vzdělávací
středisko

nezávislé

zaměstnanci

přípravné kurzy

www.oegb.at

týmová spolupráce

+43 (0) 1 4000-83710

ženy

+43 (0) 1 31316-8300

Fladnitz

HLAVNÍ SKUPINA

nadstranické
světový mír

Hlavní skupina 1
Zasazujeme se. Prosazujeme.
Realizujeme.

