Senecká kaviareň SPACE MANIA
dlhuje mzdu bývalej pracovníčke
Na Slovensku je množstvo podnikateľov, ktorí si odmietajú plniť
svoje povinnosti voči pracovníkom a dodržiavať dohody. Medzi
takých patrí aj Viera Pearce, majiteľka kaviarne s detským
kútikom Space Mania v Senci.

PRÁCA ZA 0,57 €/HOD.?
Bývalá pracovníčka Mia odpracovala v kaviarni Space Mania
v auguste a septembri 2017 spolu 123 hodín. Majiteľka Viera
Pearce jej však za túto prácu zaplatila iba 70 € v čistom, čo je
v prepočte 0,57 € na hodinu, a odmieta jej vyplatiť zvyšnú mzdu
vo výške 222,44 €. Pre Miu sú chýbajúce peniaze veľmi dôležité
a má na ne nárok podľa zákona. Rozhodla sa nenechať to len tak
a žiada vyplatenie zadržiavanej mzdy, čo si zaslúži rešpekt
a podporu.

Je smutné, že v tento piatkový večer musíme poukazovať na
takýto vážny problém, za ktorý je zodpovedná majiteľka Spacie
Manie. Veríme, že pochopíte, že je potrebné vystupovať proti
takýmto praktikám. Ak sa nepáčia ani Vám, podporte prosím Miu.
Viac informácií nájdete na webe www.priamaakcia.sk v článku
Podpor zväz Priama akcia v spore s kaviarňou Space Mania v Senci.
Ak budete mať ďalšie otázky, radi Vám na ne odpovieme na
zvaz@riseup.net.

ČO MÔŽETE UROBIŤ
Napríklad:


Strávte príjemný čas s deťmi inde ako v Space Manii.



Povedzte Viere Pearce, čo si myslíte o celej situácii.



Podporte Miu rôznymi formami, ktoré spomíname v článku
na našom webe.
***

Mia žiadala svoje peniaze niekoľko týždňov. Pokúšala sa o to
osobne, písomne aj telefonicky a dokonca niekoľkokrát
protestovala aj pred samotnou kaviarňou. Informácie o probléme
sa objavili aj v TV Senec. Viera Pearce sa však namiesto splnenia
svojich povinností snaží zbaviť zodpovednosti za celý problém,
akoby vôbec neexistoval.
Kto sme

Mia sa nedávno obrátila na zväz Priama akcia, keďže máme
skúsenosti s úspešnými bojmi za vyplatenie dlžných miezd.
Spoločne sme Viere Pearce odovzdali list s podrobným rozpisom
odpracovaných hodín, za ktoré Mii dlhuje peniaze, a dali jej
možnosť dlžnú sumu vyplatiť bez toho, aby sme podnikli ďalšie
kroky. Vzhľadom na to, že sa tak nestalo, začali sme kampaň za
vyplatenie dlžných peňazí. Aj preto sme dnes tu a informujeme
Vás o praktikách v Space Manii.

Solidárny zväz pracujúcich Priama akcia sa sústreďuje na riešenie
problémov na pracovisku a v bydlisku a organizovanie solidárnych
akcií za práva a požiadavky pracujúcich u nás aj v zahraničí. Od roku
2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich, ktorá v
súčasnosti združuje zväzy a skupiny pracujúcich zo 17 krajín sveta. Na
webstránke www.priamaakcia.sk informujeme o skúsenostiach z
bojov u nás aj vo svete a o možnostiach zapojenia sa do konkrétnych
aktivít.

