Зашто је добро бити члан Синдиката просветних радника Војводине:
1. Зато што смо први независни просветни Синдикат у Републици Србији, који се
још 1991 године одвојио од државног Синдиката да би истински заступао интересе
својих чланова. СПРВ је навећи синдикат на територији АП Војводине са преко
5500 чланова и једини је покрајински синдикат који је задржао потпуну
аутономност у свом организовању, деловању и финансирању.
2. Зато што члан СПРВ има право бесплатног правног саветовања :
•
•
•
•

усмени правни савет правног саветаника или председника СПРВ у вези са
правним питањем из радног односа,
писмени захтев директору у вези правне ствари из радног односа,
писани приговор школском одбору на одлуку директора школе, усмерену
према запосленом у школи који је члан СПРВ,
присуство председника организационе форме СПРВ или правног саветника
СПРВ на евентуалном дисциплинском поступку, који се води против члана
СПРВ,

3. Зато што имамо и покрајинску и републичку репрезентативност - директно
преговарамо са послодавцем, са Покрајинским секретаријатом за образовање као и
са Министарством просвете науке и технолошког развоја. СПРВ има члана
Комисије за тумачење одредби ПКУ.
4. Зато што члан СПРВ може да добије финансијску помоћ од свих организационих
форми СПРВ: основне организације СПРВ, општинског односно градског одбора
СПРВ, као и централе СПРВ у складу са важећим Статутом СПРВ и осталих
важећих аката СПРВ. Посебно је повољна бескаматна позајмица члану СПРВ, коју
члан СПРВ може да добије највише на 10 рата уз административну забрану на
месечну зараду. Члан СПРВ који поднесе молбу за краткорочну позајмицу СПРВ,
мора да приложи ваљан разлог за позајмицу (болест ужег члана породице или
остале тешке околности и случајеве).
5. Зато што СПРВ врши благовремено информисање својих чланова. СПРВ
реализује семинаре образовања својих чланова и председника основних
синдикалних организација у вези са новинама у законодавном систему, посебно из
делокруга Закона о образовању, у смислу заштите права чланова СПРВ.
6. Зато што административно – финансијска служба врши саветовање председника
основних организација у вези са свим пословима везаниим за финансије а поред
тога врши и послове регистрације нових основних организација СПРВ у
надлежном државном органу.
7. Зато што СПРВ организује спортске сусрете као и разне културне манифестације.
Председник СПРВ
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