
     
   

 



Services Industrial Professional and 

Technical Union (SIPTU) yra didžiausia 

Airijos profsąjunga. Jungiame daugiau nei

200,000 narių, kurie dirba beveik kiekviename 

Airijos ekonomikos sektoriuje. Mūsų stiprybė 

yra kiekybėje, tad skaičiai mums suteikia 

didelę įtaką. Jau daugiau nei 100 metų, mes

dirbame už teisingumą darbe ir teisybę 

visuomenėje.

SIPTU



Valytojos ir valytojai valomūsų ligonines, viešąjį
transportą, mokyklas,
kolegijas, gamyklas, biurusir darbo vietas. Jos atliekalabai svarbų vaidmenį mūsų bendruomenėje, 

užtikrinant, kad gyvybiniaiįrenginiai yra švarūs ir
saugūs vartotojams.

SIPTU „Fair Deal For 
Cleaners“ kampanija yraapie valytojų susijungimądraugėn, bei organizavimąsidėl geresnių darbo vietų,geresnių sąlygų ir joms 

priklausančios pagarbos užsunkų darbą, kurį jos ir jieatlieka kasdien.

Sąžiningos sąlygos valytojoms ir valytojamsMes esame profesinė sąjunga skirta Valytojomsir valytojams



Valytojos ir valytojai dabar organizuojasi dėl

sąžiningesnių darbo sąlygų. Kur darbuotojai

suformavo stiprią sąjungą darbe ir reikalavo

būti išgirsti, buvo pasiekta realių rezultatų.

Susiorganizavus ir derantis  su savo darbda-

viais darbuotojams pavyko susitarti dėl darbo

valandų, kurios leidžia valytojoms užsidirbti

pragyvenimui ir yra pakankamos atlikti darbą,

saugiai ir profesionaliai.

VALYTOJOS IR VALYTOJAI 

ORGANIZUOJASI

Valytojos ir valytojai dalyvaujavalytojų forume Liberty Hall.
Vitor Leite, ISS valytojas bei SIPTU

narys su Jim Dolan, ISS personalo

skyriaus direktoriumi pasirašant

Atsakingų Valymo rangovų tarp

SIPTU ir ISS susitarimą.



Valytojos ir valytojai taip pat aktyviai dalyvauja kampanijoje nacionaliniu lygmeniu, siekiantužtikrinti geresnes teises ir apsaugą

Valytojos ir valytojai švenčia Tarptautinę Valytojų Teisingumo dieną.

Valytojos ir 
valytojai 
lankosi Dail 
(Airijos 
nacionalinis 
Parlamentas)
pasikalbėti 
su įstatymų 
leidėjais.



PRISIJUNK PRIE MŪSŲ

Kai nuspręsite 

prisijungti prie

SIPTU, ką jūs 

darote tai 

stiprinate galią, 

kad valytojai 

gautų sąžiningesnes

sąlygas tiek savo

darbo vietoje tiek 

ir visoje Airijoje.

SIPTU yra jūsų

sąjunga

Kai prisijungiate prie

sąjungos, yra keletas

būdų, kaip padaryti,

kad jūsų balsas būtų 

išgirstas.

Pasikalbėkite su

žmonėmis, su kuriais

dirbate apie tai, kaip

svarbu prisijungti.

Būkite informuoti.

Dalyvaukite sąjungos 

veikloje.

Valytojai ir SIPTU nariai Martin Brennan,Joe Bonamally, Gian Jorville Paris.



“Kai valytojos ir valytojai jungiasi
draugėn ir organizuojasi, mes 
galime pagerinti savo situaciją ir
išsikovoti, kad su mumis būtų elgiamasi 
pagarbiai.”  

- Lucia Fay, 
ligoninės valytoja ir SIPTU narė



Dėl daugiau informacijos kreipkitės į SIPTU
Tel: 01 858 6389
E-mail: cleaning@siptu.ie
www.siptu.ie

LITHUANIAN


