
Добри људи. 
Велике могућности.

Заједништвом се може постићи више. 
Продорнији смо као део јаког удружења.
Ово сазнање је сада актуелније него икад.

Управо данас све више запослених спознаје

колико чланство у синдикату може да

буде важно. Више од два милиона људи

организовало се у синдикат IG Metall ради

борбе за своја права. За хумане услове живота

и рада, веће плате и више слободног времена.

Овај летак ће Вам пружити кратак увид у

снагу синдиката IG Metall и погодности које

уживају његови чланови.

IG Metall. 
Кренимо заједно у успешну будућност.
www.igmetall.de
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Као члан у бољем
сте положају.
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Наша снага се најбоље огледа у успесима које

смо остварили код колективних уговора: бољи

радни услови, краће радно време, више дана

годишњег одмора, веће плате – да споменемо

само најважније. Права из колективних уговора

обавезно се примењују само на чланове

синдиката IG Metall.

Права наших чланова према

Статуту Синдиката:

Правна заштита

Код спорова из области радног и

социјалног права члановима се може

осигурати бесплатна правна подршка. 
> Опширније у чл. 27 Статута IGM

Осигурањеоднесрећаванрадногвремена

У случају несреће у слободно време која

захтева боравак у болници од најмање 48
сати, члановима се исплаћује једнократна

одштета у висини до 30 месечних чланарина

(максимално 51,13 евра по дану

хоспитализације). 

У случају потпуног инвалидитета, 
једнократна одштета износи 500 месечних

чланарина, а код делимичног инвалидитета

се исплаћују пропорционални износи. У
случају смрти се наследницима исплаћује

200 месечних чланарина.
> Опширније у чл. 26 Статута IGM

Подршка код штрајкова

Успех наше политике и наша пробојна

снага пре свега зависе од наше способности

уласка у штрајк. Без тога не бисмо били

прихваћени као озбиљна преговарачка

снага.

Износи подршке по недељи штрајка:
> код трајања чланства између 3 и 12 
месеци дванаестоструки просечни износ

чланарине,
> … преко 12 до 60 месеци

тринаесто¬струки просечни износ

чланарине,
> ... преко 60 месеци четрнаестоструки

износ просечне чланарине.
> Приправници примају четрнаестоструки

износ просечне чланарине.

Пример: Уз просечну месечну чланарину

од 20 евра и чланство преко 5 година,
штрајкачка подршка износи 280 евра

недељно.
> Опширније у чл. 23. Статута IGM

Подршка код искључења с рада ...
За чланове који су суспендовани у вези са

неком од мера синдикалне борбе о којој

је одлуку донео IG Metall.

... и код дисциплинских поступака

За чланове који добију отказ и постану

незапослени због залагања за IG Metall и
неке од његових циљева.
> Опширније у чл. 24. Статута IGM

Помоћ у ванредним ситуацијама

Чланови који се нађу у ванредним

животним тешкоћама могу добити

посебну наменску помоћ.
> Опширније у чл. 28 Статута IGM

Помоћ у случају смрти

Наследницима може да се исплати износ

који се обрачунава у зависности од трајања

чланства и висине чланарине.
> Опширније у чл. 30 Статута IGM

Остале повољности:

Часопис

Синдикат за своје чланове издаје часопис

„metallzeitung" који садржи извештаје, 
репортаже и информације о актуелним

синдикалним и политичким темама.

Информативне брошуре

IG Metall објављује исцрпне информативне

материјале о многим важним синдикалним

и друштвено-политичким темама. За

наше чланове оне су наравно бесплатне.

Информације на интернету

Наwww.igmetall.de можете наћи мноштво

информација, корисних савета и линкова

о питањима из области радних односа.


