Tudnivalók a válságkezelő szolgáltatásról és a jogosultságról
Mi az a Red Tab Foundation?
A Red Tab Foundation egy független, nonprofit szervezet, amely a Levi Strauss & Co. súlyos pénzügyi
válságba került dolgozóinak nyújt rövid távú pénzügyi támogatást. 1981-ben alapította egy alkalmazott, Jerry
O'Shea, aki saját pénzét felhasználva segített rászoruló munkatársainak.
A főként aktív, illetve nyugdíjas alkalmazottak, továbbá a vállalat részvényesei által finanszírozott, ma
már Red Tab Foundation néven működő alapítvány továbbra is sürgősségi pénzügyi támogatást nyújt
az alkalmazottaknak világszerte.
Kik jogosultak támogatásra?
A alkalmazottaknak alábbi feltételeknek kell megfelelniük, hogy jogosultak legyenek a támogatásra:
 A Levi Strauss & Co. alkalmazottja (külső fél által foglalkoztatott alvállalkozók és franchise-dolgozók
nem jogosultak).
 Igazolt pénzügyi válsághelyzetbe került.
 Saját megtakarításából, családi támogatással, biztosítással stb. nem tudja fedezni a válság okozta
kiadásokat.
Melyek az igazolt válsághelyzetek?
Pénzügyi támogatás az alábbi váratlan vészhelyzetek esetén igényelhető:
 Súlyos betegség vagy sérülés: Késedelmes háztartási kiadások, illetve az alkalmazottat vagy a vele
egy háztartásban élő házastársát/élettársát, gyermekét, testvérét vagy szülőjét érintő létszükségletű
ellátás megtagadása.
 Haláleset: Az alkalmazott vagy a vele egy háztartásban élő házastárs/élettárs, gyermek, testvér vagy
szülő temetési költségei.
 Katasztrófa (árvíz, lakástűz stb.): Átmeneti menedékhely és/vagy áthelyezési segítségnyújtás, ha a
dolgozó elsődleges lakhelye lakhatatlanná vált; csereruházat és egyéb szükségletek biztosítása.
 Sürgősségi utazás: Létszükségletű orvosi ellátás igénybevételéhez, vagy gyermek, testvér, szülő
vagy nagyszülő temetésére utazáshoz.
 Önhibán kívüli munkahelyvesztés: Az alkalmazottal egy háztartásban élő házastársat/élettársat,
gyermeket, testvért vagy szülőt érintő váratlan munkahelyvesztésből vagy leépítésből fakadó
késedelmes háztartási kiadások.
 Akadályoztatottság a közlekedésben: Az alkalmazott egyetlen közlekedési eszközét érő javítási
költségek.
 Családon belüli erőszak: Családon belüli erőszak következményeként biztonságos életkörülmények
megteremtéséhez szükséges menedék és egyéb szükségletek.
Milyen összegű pénzügyi támogatást nyújt a Red Tab Foundation?
A meghatározott összeg elsősorban a válság fajtájától és az alkalmazott pénzügyi szükségletétől függ. A
legnagyobb összeg 5000 USD.
Hogyan léphetek kapcsolatba a Red Tab Foundation munkatársaival?
Lépj kapcsolatba feletteseddel vagy HR-partnereddel, vagy küldj e-mailt a Red Tab Foundation
munkatársainak a RedTabFoundation@levi.com címre. Ha támogatást szeretnél igényelni, add meg a
neved, a munkavégzés helyét, leírást a válságról és az elérhetőséged.
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Minden igénylést bizalmasan kezelünk. A közölt információkat kizárólag a segítségnyújtásra való jogosultság
megállapítására használjuk fel.
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