Nauka swarza
nowe możliwości

Landsmennt
Landsmennt jest Krajowum Funduszem Edukacyjnym
stworzonym przez Federację Pracy i pracowników
fizycznych na terenach wiejskich(Samtök atvinnulífsins og
verkefólks á landsbyggðinni). Głównym zadaniem
Krajowego Funduszu Edukacyjnego jest wspieranie
rozwoju edukacji pracowników.
Fundusz dofinansowuje prowadzenie nauki i kursów
dokształcających, jak również udziela wsparcia finansowego przeznaczonego na dokształcanie dla pracowników,
dla związków zawodowych i firm.
Dodatkowe informacje
Na stronie Krajowego Funduszu Edukacyjnego (Landsmennt) można znaleźć bliższe informacje o działalności
Funduszu.
Związki zawodowe udzielają informacji swoim członkom
dotyczących regulaminu dofinansowania indywidualnego.
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Landsmennt – stwarza możliwości

Dopłaty do zajęć hobbystycznych
Landsmennt dofinansowuje zajęcia/kursy w czasie wolnym.
Dopłata taka wynosi 50% całego kosztu, ale nigdy nie
więcej niż 18.000 kr. w roku kalendarzowym. Odlicza się
taką dopłatę od całości na edukację w skali rocznej.

Wysokość dopłat
Dopłata wynosi 60.000 kr. w skali rocznej, ale nigdy nie
przekracza 75% kosztów nauki/kursu.
W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?
Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić odpowiedni
wniosek i złożyć do rozpatrzenia w swoich związkach
zawodowych, które są upoważnione przez Krajowy Fundusz
Edukacyjny (Landsmennt).

Dofinansowanie dodatkowych uprawnień prawa jazdy
Członkowie związków zawodowych mają prawo do
dopłaty do kursu prawa jazdy, na kategorię samochodów
ciężarowych, w wysokości 100.000 kr. Każda osoba może
ubiegać się o takie dofinansowanie tylko jeden raz. Nie ma
znaczenia ile części takiego kursu się zalicza.
Dodatkowe dofinansowanie na edukację
Członkowie związków zawodowych, którzy w okresie
ostatnich 3 lat nie korzystali z żadnych dopłat do edukacji,
mają prawo do dofinansowania w wysokosci 180.000.-kr za
jeden kurs zgodnie z regulaminem związków.

Regulamin rozpatrywania dopłat
1. Prawo do dopłaty ma osoba, która przez co najmniej
6 miesięcy z ostatnich 12 pracowała na pełny etat i płaciła
składki na związki zawodowe, które są członkiem Krajowego
Funduszu Edukacyjnego (Landsmennt ). Osoby pracujące
na część etatu otrzymują dopłatę proporcjonalną do procentu
zatrudnienia.
2. Podczas podejmowania decyzji o wysokości dopłaty bierze
się pod uwagę wysokość składek z ostatnich 12 miesięcy.
Składka od najniższych poborów na 100% etacie upoważnia
do otrzymania maksymalnego dofinansowania.
3. Należy wypełnić wniosek i wraz z dołączonymi rachunkami złożyć w swoich związkach zawodowych, przed upływem
12 miesięcy od zakończenia kursu.
4. Prawo członków związków zawodowych, należących do
Landsmennt pozostaje zachowane, jeżeli pracownik zmienił
pracę, ale pozostaje nadal członkiem związków zawodowych
takich jak: Starfsafl, Sjómennt, Starfsmannasjóður
verslunar og skrifstofufólks, Ríkismennt, Sveitamennt i innych
należących do funduszu SGS.

5. Pracownik, który przestał chwilowo pracować i z tego
powodu nie można od jego poborów odprowadzać składek,
zatrzymuje prawo do dopłaty ze związków,( na które w
ostatnim czasie wpłacał składki) przez następne 24 miesiące,
od dnia zakończenia pracy. Po 24 miesiącach prawo do dopłaty
całkowicie wygasa i należy je wypracować ponownie.
6. Rodzice przebywający na urlopach rodzicielskich albo
wychowawczych mają prawo korzystania z wypracowanych
praw wg pkt. 1., jeżeli w czasie urlopu opłacają składki na
związki zawodowe.
7. Bezrobotni zachowują prawo do dopłaty, jeżeli od ich
zasiłków odprowadzane są składki na związki zawodowe .

Dofinansowanie do kupna sprzętu wspomagającego
pisanie i czytanie
Można również ubiegać się o 75 % dofinansowanie
wartości sprzętu wspomagającego pisanie i czytanie.
Dofinansowanie całkowite naliczane jest na podstawie
regulaminowej kwoty maksymalnej za każdym razem.
Dofinansowanie do nauki języka islandzkiego
Członkowie związków zawodowych, których językiem
ojczystym jest język inny niż islandzki, mają prawo ubiegać
się o 75% zwrot kosztów kursu języka islandzkiego, już po
opłaceniu pierwszej składki związkowej.

