Μια επισκόπηση της Επιλεξιμότητας και των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης
Τι είναι το Red Tab Foundation;
Το Red Tab Foundation είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει βραχυπρόθεσμη
οικονομική βοήθεια σε εργαζομένους της Levi Strauss & Co. που αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Ιδρύθηκε το 1981 από τον Jerry O'Shea, έναν υπάλληλο που επένδυσε τα χρήματά του για να
παρέχει βοήθεια σε συναδέλφους του που βρίσκονταν σε ανάγκη.
Το σημερινό Red Tab Foundation συνεχίζει να προσφέρει έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε
εργαζομένους σε όλο τον κόσμο και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τους εργαζομένους, τους
συνταξιούχους και τους μετόχους της εταιρείας.
Ποιοι είναι επιλέξιμοι;
Για να είναι επιλέξιμος για οικονομική ενίσχυση, ο εργαζόμενος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
 Να απασχολείται από τη Levi Strauss & Co. (οι εργολάβοι που αμείβονται από τρίτους και οι
εργαζόμενοι σε franchise δεν είναι επιλέξιμοι).
 Να αντιμετωπίζει μία έκτακτη ανάγκη που πληροί τις προϋποθέσεις.
 Να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα έξοδα έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας προσωπικές
αποταμιεύσεις, οικογενειακή υποστήριξη, ασφάλιση, κ.λπ.
Ποιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι επιλέξιμες;
Η οικονομική βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί μετά από απρόσμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
όπως:
 Σοβαρή ασθένεια ή τραυματισμός: Ανεπάρκεια πόρων διαβίωσης ή άρνηση παροχής κρίσιμης
θεραπείας που επηρεάζει έναν υπάλληλο, σύζυγο/σύντροφο, τέκνο, αδελφό ή γονέα που ζει στο ίδιο
νοικοκυριό.
 Θάνατος: Δαπάνες ταφής για έναν εργαζόμενο, σύζυγο/σύντροφο, τέκνο, αδελφό ή γονέα που ζει στο
ίδιο νοικοκυριό.
 Καταστροφή (τυφώνας, πυρκαγιά οικίας, κ.λπ.): Παροχή προσωρινής στέγης ή/και υποστήριξη
μετεγκατάστασης όταν η κύρια κατοικία του εργαζομένου είναι μη κατοικήσιμη, αντικατάσταση ειδών
ένδυσης και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.
 Ταξίδια έκτακτης ανάγκης: Λήψη κρίσιμης ιατρικής περίθαλψης που δεν είναι διαθέσιμη σε τοπικό
επίπεδο ή δυνατότητα παρεύρεσης σε κηδεία τέκνου, αδελφού, γονέα ή παππού.
 Ακούσια απώλεια εργασίας: Ανεπάρκεια πόρων διαβίωσης ως άμεσο αποτέλεσμα μιας απρόσμενης
απώλειας εργασίας ή απόλυσης συζύγου/συντρόφου, τέκνου, αδελφού ή γονέα που ζει στο ίδιο
νοικοκυριό.
 Απώλεια μεταφορικού μέσου: Κόστος επισκευής του μοναδικού μεταφορικού μέσου ενός
εργαζομένου.
 Ενδοοικογενειακή βία: Παροχή στέγης και άλλων βασικών στοιχείων που απαιτούνται για τη
δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
Ποιο είναι το ύψος της οικονομικής βοήθειας που μπορεί να παρέχει το Red Tab Foundation;
Το ποσό εξαρτάται κυρίως από το είδος της έκτακτης ανάγκης και τις οικονομικές ανάγκες του εργαζόμενου.
Το μέγιστο ποσό ανέρχεται σε 5.000 δολάρια ΗΠΑ.
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Red Tab Foundation;
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Επικοινωνήστε με τον διευθυντή σας ή τον υπεύθυνο του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού ή στείλτε email στο
Red Tab Foundation στη διεύθυνση RedTabFoundation@levi.com. Αν αιτείστε βοήθειας, παρακαλούμε να
παρέχετε το όνομά σας, τη θέση εργασίας σας, μια περιγραφή της έκτακτης ανάγκης σας και τον καλύτερο
τρόπο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας
Όλα τα αιτήματα είναι εμπιστευτικά. Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητάς σας για παροχή βοήθειας.
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