Nekaj dejstev o SINCE07
Sindikat Centrov za socialno delo SINCE07,
član KSS Pergam, je bil ustanovljen februarja 2007.
Do takrat smo delovali kot konferenca v okviru sindikata
ZSVS. Za ustanovitev samostojnega sindikata smo se
odločili zaradi želje po večji samostojnosti ter predvsem
zaradi možnosti vpliva na za nas pomembne zadeve.
Odločili smo se za delovanje v okviru Konfederacije
sindikatov Slovenije Pergam, kjer smo pridobili vso
potrebno tehnično, logistično, organizacijsko in pravno
podporo, ki je sami ne bi zmogli zagotoviti svojemu
članstvu.
Ob ustanovitvi je sindikat štel nekaj manj kot 300 članov.
Število članov se je že v prvem letu delovanja občutno
povečalo, saj smo predvsem na začetku veliko aktivnosti
usmerjali v izboljšanje prepoznavnosti med zaposlenimi
na Centrih za socialno delo in pridobivanju novega
članstva. Članstvo od takrat konstantno narašča.

Naši cilji v prihodnje:
• z vsemi oblikami sindikalnega boja preprečevati
zniževanje kakršnih koli pravic zaposlenih v dejavnosti
Centrov za socialno delo,
• sodelovanje pri pripravi vseh zakonov in predpisov, ki
neposredno ali posredno vplivajo na ekonomsko-socialni
položaj zaposlenih v dejavnosti Centrov za socialno delo,
• aktivno sodelovanje pri pripravi in usklajevanju vse
zakonodaje na področju dejavnosti Centrov za socialno
delo,
• nadaljevanje dejavnosti za uveljavitev novih standardov
in normativov,
• kampanja Proti nasilju na delovnem mestu,
• uveljavitev instituta božičnice v dejavnosti Centrov za
socialno delo,
• vzpodbujanje novih oblik sindikalnega dela z namenom
čim večje vključitve članov v delo in odločanje v sindikatu,
• pridobivanje novih članov.

KSS Pergam
SINCE 07, Sindikat Centrov za socialno delo
Trg OF 014, Ljubljana
predsednik: Perica Radonjič, univ. dipl. psih.
Telefon : 051 208 087
(vsak delovni dan med 8. in 17. uro)
sekretar: Tadej Zajec, dipl. upr. org.
Telefon : 051 208 089
Elektronska pošta:
info.since07@gmail.com
Spletna stran:
www.since07.si

Socialni
dialog

www.since07.si

Naše temeljno poslanstvo je
ohranjanje in spodbujanje
SOCIALNEGA DIALOGA.

Sindikat Centrov za socialno delo SINCE07, član KSS
Pergam, je interesno združenje delavcev, katerega cilj
je vplivanje na plačno politiko, pogoje dela in kvaliteto
zaposlitve.

Pristopna izjava
Ime in priimek:

Sindikat je član Pogajalske skupine Sindikatov Javnega
sektorja Slovenije, v okviru katere aktivno sodeluje pri
dejavnostih v zvezi s spremembami Kolektivne pogodbe
za javni sektor in ostale zakonodaje na našem področju.

SINCE07 svojim čclanom zagotavlja:
Datum rojstva:

• brezplačno pravno pomoč,
• varovanje pravic iz kolektivne pogodbe,
• pomoč iz stavkovnega in solidarnostnega sklada,
• izobraževanja in strokovna usposabljanja,
• informiranje,
• medsebojna druženja in medsebojno podporo,
• različne popuste,
• druge pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz Statuta.

Redno organizira izobraževanja sindikalnih zaupnikov
in članov. Vzpostavljen je institut solidarnostne pomoči,
za kar se zagotavlja namenska sredstva.
Zagotavljamo tudi ažurno pravno svetovanje - po
telefonu, elektronski pošti ali osebno prek pravne
službe KSS Pergam.

Naslov stalnega bivališča:

Zaposlen-a v:

izjavljam, da se prostovoljno včlanjam v

• Sindikat graﬁčne dejavnosti Slovenije

Sindikati v zdravstvu Slovenije

Sindikati socialnega zavarovanja Slovenije

• Sindikat papirne dejavnosti Slovenije

• Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

• Sindikat delavcev Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

• Sindikat sevalcev Slovenije

in knjigotrške dejavnosti Slovenije

• Sindikat delavcev Zavoda za pokojninsko
• Sindikat laboratorijske medicine Slovenije SILMES
• Sindikat medicinskih biokemikov Slovenije

• Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije

• Sindikat delavcev Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje

• Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM
• Sindikat prometnih pilotov Slovenije
• Sindikat medicinskih sester FLORENCE
• Novi sindikat lokomotivskega osebja NSLO
• Železniški sindikat sprevodnikov

Sindikat zaposlenih v nevladnih organizacijah - NVO

• Sindikati podjetij drugih dejavnosti
Sindikati podjetij in javnih zavodov
• Izvršni odbori • Sindikalni zaupniki

S to izjavo sprejemam statutarna določila
Sindikata Centrov za socialno delo SINCE 07, KSS Pergam.

in invalidsko zavarovanje Slovenije

• Sindikat kopenskega prometa Slovenije

SINCE07 – Sindikat centrov za socialno delo Slovenije

Sindikat veterinarjev Slovenije

Koncept in oblikovanje: Poanta d.o.o., Gradaška ulica 8, 1000 Ljubljana

• Sindikat založniške, časopisno-informativne

info@poanta.si, www.poanta.si

Sindikat Centrov za socialno delo
SINCE 07, KSS Pergam..
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Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov:
KSS Pergam
SINCE 07, Sindikat Centrov za socialno delo
Trg O. F. 014, 1000 Ljubljana
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