Tule ametiühingusse, sest






nii saad ise oma tööelu paremaks
muuta,
Sul on korrektne ja organiseeritud
kaasarääkimisvõimalus olulistes
otsustes,
ühtsuses peitub uskumatu jõud.

EHLi koduleht
http://ehl.org.ee/
Kogu vajalik info oma asutuse aü
osakonna loomiseks
http://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/
kuidas-luua-au/
Piirkondlike organisatsioonide info

Lisaks saad:


vajadusel tasuta juriidilist
haridusalast nõu EHL juristilt,



tellida tasuta ITIC-kaarti,



õnnetusjuhtumi kindlustuse
ERGO kindlustuses,



Olerexi tanklates soodustused
(kliendikaardiks ID-kaart),



soodustused TIIT-Reisid firmaga
reisides.

http://ehl.org.ee/liidust/
liikmesliidud/
Harjumaa HHL
http://ehl.org.ee/liidust/
liikmesliidud/harjumaa-hl/

Harjumaa Haridustöötajate Liit

Milleks
lasteaeda
haridustöötajate
ametühing?

EHL kontor
http://ehl.org.ee/kontakt-2/ehlkontor/
Aadress: Masina 22, 10144, Tallinn

Ha r j uma a Ha r i d us tö öta j a te
Li i t
Masina 22 Tallinn 10144
Mob: +372 5253766
E-mail: harjuhhl@gmail.com

Lasteaednik on haridustöötaja, kes hoolitseb hariduse alustalade eest. Ühte
hoides õnnestub see
Sul veel paremini.

Mida annab haridustöötajate ametühingusse kuulumine?
Kui kuulud haridustöötajate
ametühingusse, siis Sind toetavad:


Oma lasteaia ametiühing



Harjumaa Haridustöötajate Liit



Eesti Haridustöötajate Liit

Kas Sinu asutuses on oma
ametühingu osakond?
Kas oled liige?

Usaldusisik







Miks on tähtis kuuluda
ametiühingusse?
Ametiühingu kaudu jõuab lasteaednike hääl riigi, maakonna, kohaliku
omavalitsuse ja asutuse juhtkonnani
kõige väärikamal viisil. Aü kaudu on
võimalik parandada Sinu töötingimusi ja –tasu. See sõltub paljuski Sinust endast.

Aü organisatsiooni loomisel valitakse
oma töötajate hulgast usaldusisik,
keda kaitseb usaldusisikuseadus.
Usaldusisikuid koolitab maakondlik
organistatsioon (HHL ) ja katuseorganistsioon (EHL). Lasteaia usaldusisik teeb eelkõige koostööd juhtkonnaga, vajadusel ka kohaliku
omavalitsusega.

saab Sind nõustada, kui tekivad
probleemid tööl;
on abiline, kellel on õigus Sinuga
koos viibida juhtkonna
koosolekutel, kus arutatakse Sind
puudutavaid probleeme;
on isik, kellega läbi arutada
töölepingu lisad või muud allkirjastamisele minevad dokumendid,
enne kui teed lõpliku otsuse;
võib teha sinu asemel ettepanekuid lasteaia juhtkonnale
töökorralduste muutmiseks.

Kui usaldusisik ei oska Sulle koheselt
vastata, siis on tal võimalus pöörduda
oma piirkonna juhi (Harjumaa
Haridustöötajate Liidu ) poole nõu
saamiseks. HHL-i esimees saab
probleemide lahendamiseks kasutada
tasuta juristi abi.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL)
räägib aktiivselt kaasa haridust
puudutavate seaduste/ määruste
koostamisel. Läbi oma lasteaia organisatsiooni on ka Sinul võimalik
teha ettepanekuid haridusellu. EHL
on meie haridustöötajate esindusorganisatsioon ja on Eesti kõige
kaalukam haridusala sotsiaalpartner.
EHL peab igal aastal läbirääkimisi
valitsusega palga ja töötingimuste
osas. Mida rohkem on liikmeid, seda
tõsisemalt võetakse ettepanekuid
kuulda. Lasteaiatöötajatele maksab
palka kohalik omavalitsus, seda
enam on oluline, et kohalikes
haridusasutustes oleks tugev ametiühing, kes juhtkonna ja KOViga
läbirääkimisi peab. Tuge selleks saab
kindlasti ka EHList.
Üheskoos suudame!

