
    
 

   
 



Sindicatul Serviciilor, Industriei, Profesion-

iștilor si Tehnologiei (SIPTU) este cel mai

mare sindicat din Irlanda. Sindicatul are

200,000 de membri ce lucrează în aproape

toate sectoarele muncii. Faptul că avem un

așa număr mare de membri este ceea ce ne

face un sindicat puternic. De peste 100 de ani,

noi lucrăm pentru a realiza condiții mai bune

de muncă și pentru o societate mai dreaptă.  

SIPTU



Aceștia sunt cei care faccurățenie în spitalele noastre,pe transportul public, în școli,universitați, fabrici si birouri.Ei joaca un rol important în comunitatea noastră și în societate, în general, asigurând curățenia în acestespații vitale ce pot fi folosite însiguranță de catre utilizatori. 
Campania ‘Fair Deal for Cleaners’ (Condiții de muncamai bune pentru lucrătorii dindomeniul curățeniei) a sindi-catului nostru militează pentrumobilizarea lucrătorilor dindomeniul curățeniei pentruobținerea unor condiții delucru mai bune și a respectuluipentru munca grea ce ei opresteaza.

CONDIȚII DE MUNCĂ MAI BUNEPENTRU LUCRĂTORII DIN DOMENIUL CURĂȚENIEISindicatul nostru îi reprezintă pelucrătorii din domeniul curățeniei.



Lucrătorii din domeniul curățeniei se mobi-

lizeaza acum pentru condiții de lucru mai bune.

Atunci cănd muncitorii s-au organizat și au avut

un sindicat puternic s-au obținut realizări im-

portante. De exemplu, în anumite cazuri, munci-

torii care s-au organizat și au facut parte din

sindicat au reușit să negocieze ore de muncă

ce  le asigurau un salariu decent și în același

timp aceste ore erau suficiente pentru a-și face

lucrul cu profesionalism. 

LUCRĂTORII DIN 
DOMENIUL CURĂȚENIEI SE

ORGANIZEAZA

Lucrătorii din domeniul curățenieiparticipă la Forumul Oamenilor deServiciu la Liberty Hall.Vitor Leiti, angajat al ISS și membru 

al SIPTU împreuna cu Jim Dolan, 

Director de Resurse Umane la ISS, cu

ocazia semnării Înțelegerii cu Privire la

Servicii Responsabile de Curățenie între

SIPTU și ISS.



Lucrătorii din domeniul curățeniei luptă și la nivel național pentru drepturi în acest domeniu de muncă.

Lucrătorii din domeniul curățeniei celebrănd Ziua Internațională

a Dreptății pentru Lucrătorii din Domeniul Curățeniei.

Lucrătorii din domeniul 
curățeniei vizitează Parlamentul Irlandez (Dail) pentru o întalnire cu membrii legislativului.



ÎNSCRIE-TE ÎN SINDICAT

Devenind membru 

al sindicatului nostru

ajuți la îmbunătațirea

condițiilor de lucru

atăt pentru tine la

locul tău de muncă,

căt și pentru alți 

colegi de breaslă din

întreaga Irlanda.

SIPTU este
sindicatul cel
mai potrivit 
pentru tine.

Există o serie de 
posibilități ce îti stau la

dispoziție ca să te faci

auzit ca și membru al

sindicatului nostru.

Este important sa vorbești

cu colegii tăi despre cât de

important este să fi 
membru de sindicat.

Este important să fi 
informat.

Poți 
participa 
la diferite 
activități 
sindicale.

Martin Brennan, Joe Bonamally, Gian Jorville Paris.



“Numai atunci cănd lucrătorii din 
domeniul curățeniei se organizeaza și
luptă împreună, numai atunci putem 
îmbunătați condițiile noastre de muncă
și vom fi tratați cu respect.” 
–Lucia Fay, 
Femeie de Servici la spital si membru 
de sindicat al SIPTU



Pentru mai multe informații 
contactați SIPTU
Tel: 01 858 6389
e-mail: cleaning@siptu.ie
www.siptu.ie
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