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Ajutor legal

Dacă ai probleme la locul de muncă, echipa
legală a sindicatului din care faci parte va avea
grijă să ﬁ tratat egal – fără să te ingrijorezi de
costul acestor servicii. Chiar dacă problema este
legată de contractele de muncă, de hărțuire, de
pierderea locului de muncă, vătămare corporală,
pensii sau discriminare, sindicatul tău te va
putea ajuta. În ﬁecare an sindicatele câștigă
milioane de lire în compensație pentru membrii
care suferă de leziuni la locul de muncă și sunt
tratate pe nedrept.

7

Să le ﬁe auzită
vocea la locul
de muncă

Sindicatele lucrează cu angajatorii pentru a
menține o forță de muncă stabilă și
productivă. Sindicatele pot ajuta companiile
să planiﬁce și să administreze schimbările în
viitor, acestea putând să supraviețuiască în
timpuri mai diﬁcile – ca în cazul unei
pandemii.
Sindicatele reprezintă asistentele, moașele,
pompierii, educatorii și alte profesii din
sectorul public pentru a oferi servicii publice
de calitate superioară – servicii care ne
avantajează pe toți.
Sindicatele susțin angajații în cazul în care au
nevoie. Nu crezi că este cazul să faci parte
dintr-un sindicat?
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Dezvoltarea
carierei

Sindicatele oferă programe de training și
educare pentru a-și ajuta membrii să
dobândească aptitudini noi care să le
imbunătățească cariera. Sindicatele îi susțin
și pe angajatori să ofere programe de
dezvoltare pentru lucrătorii de rând pentru ca
aceștia să aibă oportunitatea de a primi
pregătire de muncă și promovare.

Aﬂă mai multe despre sindicate la adresa
tuc.org.uk. Găsește cea mai bună uniune
pentru tine tuc.org/join-union
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Sindicate
pentru o viață de
muncă mai bună
Când un grup de muncitori acționează și
vorbesc împreună, angajatorul trebuie să îi
asculte. Așa fac sindicatele lucrurile mai bune
la muncă.
Mai mult de 6 milioane de oameni fac parte
dintr-un sindicat în această țară, incluzând
asistente, piloți de avioane, cei care lucrează
în magazine, șoferi de camioane, doctori și
avocați.
Oriunde ai lucra, te rugăm să te gândești
împreună cu colegii tăi la ideea de a face
parte dintr-un sindicat.
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Plată și beneﬁcii
mai bune la
locul de muncă

Lucrătorii vin împreună și negociază cu
angajatorul lor, în general, muncitorii care fac
parte din sindicate la locul de muncă vor avea:
• salariul mai mare
• beneﬁcii mai bune în caz de boală și
pentru pensie
• mai mult concediu plătit
• mai mult control asupra programului și al
orelor de muncă
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Sunt tratați cu
respect

Sindicatele se asigură că lucrătorii sunt tratați
cu respect de către angajatori. De exemplu,
se opun față de scăderea sau renunțarea la
schemele de pensie, se asigură că noii
lucrători nu sunt angajați pe termeni si condiții
mai proaste, sau pentru a preveni șeﬁi să își
supravegheze intrusiv angajații.
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Locuri de muncă
mai sigure

În ﬁecare an sindicatele oferă pregătire în
domeniul sănătății și al siguranței pentru zeci
de muncitori. Sindicatele ajută la prevenirea
cauzelor de imbolnăvire la locul de muncă,
nu doar al simptomelor. Aceasta înseamnă
șanse mai mici de accidentare și rate mai
mici de rănire, mai puțin stres și o înțelegere
mai bună și suport pentru cei care au
probleme de sănătate mintală.
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Prevenirea
hărțuirii și a
discriminării

Sindicatele lucrează ca să prevină hărțuirea și
discriminarea la locul de muncă. Sindicatele
suportă diversitatea și acționează împotriva
tratamentelor nedrepte de orice fel, incluzând
discriminarea la adresa femeilor, muncitorilor
care fac parte din grupul LGBT, celor de
culoare, minorităților etnice și muncitorilor
migranți, a muncitorilor în vârstă sau cu
disabilități.
Unde sindicatele sunt puternice la locul de
muncă, muncitorii au șanse mai mari să aibă
balanța de muncă și de viață privată mai
bună, iar femeile sunt mult mai ferite de
probleme la muncă atunci când sunt
însărcinate, în concediu de maternitate sau
când se întorc la muncă.

