десять заповідей
справедливого роботодавця
1

Робота в домашньому господарстві-це робота,
як будь-яка інша.
Вона регулюється відповідними правилами, до неї застосовується Трудовий
кодекс. Робота в домашньому господарстві часто недооцінюється
і применшується. Будьте справедливі до своїх працівників.

2

Підпишіть з працівницею в домашньому господарстві
письмовий договір мовою, яку вона розуміє.
Договір повинен включати в себе: тип і обсяг роботи, тривалість роботи,
заробітну плату, відпустку, місце роботи.

3

Домовтесь детально про обсяг роботи і дотримуйтесь
його.
Домашня робота дуже різноманітна, починаючи від прибирання і закінчуючи
нянею, вигулюванням собак, роботою в саду, миттям вікон і т.д. Важливо
заздалегідь з’ясувати очікування обох сторін і не вимагати без згоди
домашнього працівника більше, ніж є в угоді.

4

Платіть обумовлену зарплату вчасно і в повному обсязі,
платіть понаднормові і додаткові роботи.
Дотримуйтесь договору і його умов. Домашня робітниця залежна від
заробітної плати і вона їй потрібна вчасно. За додаткову роботу завжди
платіть належним чином, це робота як будь-яка інша.

5

Беріть на роботу легально.
Оформіть дозвіл на працевлаштування, якщо за законом це необхідно,
інформуйте Центр зайнятості, платіть відрахування, в іншому випадку

іноземці загрожує депортацiя або непродовження візи, тому вони часто
стають залежні на “клієнтах” (мафії), яким платять великі суми за обходження
закону.

6

Дотримуйтесь робочих годин, права на відпочинок, свята
і хвороби.
Навіть домашня працівниця потребує відпочинок, поїздку додому, до своєї
сім’ї, одужання у разі хвороби. Заздалегідь домовтесь, коли використає свою
відпустку, як вирішите роботу у свято або вихідний.

7

Надайте робочі інструменти та засоби захисту, стежте
за безпекою праці.
Навіть домашня праця може призвести до травми. Слідкуйте за безпечним
робочим середовищем, відповідальність лягає на роботодавця.

8

Ведіть себе гідно і з повагою.
Домашні працівниці є вашими працівницями, незважаючи на те, що
працюють у вас вдома. Поважайте її, вітайте по прибуттю, домовтеся про
завдання, які від неї очікуються. Приходьте вчасно, якщо ви знаєте, що вона
вас очікує, щоб піти додому. Подякуйте її за роботу, вона подякує вам за
повагу.

9

У разі, якщо працівниця проживає у вашому
будинку, поважайте її особисте життя.
Надайте їй кімнату та ванну кімнату, уважно дотримуйтесь
робочого часу і дозвілля. Дозвольте їй доступ до інтернету
для контакту з сім’єю і друзями. Домовтесь про правила,
що стосуються їжі та походу за покупками.

10 Ведіть себе так, як би ви хотіли, щоб
ставився до вас ваш роботодавець.
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