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№1040 від "14" листопада 2019 р.

Шановні спілчани!
Доводимо до вашого відома, що з метою розширення інструментів мотивації
профспілкового членства та підвищення рівня соціального захисту робітників,
спеціалістів, службовців, студентів, ветеранів праці, вдосконалення системи
безоплатної правової допомоги та надання інших соціальних послуг членам
профспілок на пільгових умовах, в рамках здійснення спільних заходів щодо
популяризації та впровадження єдиного профспілкового квитка і програми «Соціальна
картка» Федерації профспілок України, керуючись:
- Угодою про співпрацю у сфері надання послуг між Федерацією профспілок
України та ТОВ «Центр соціальних послуг» від 30.09.2016;
- Постановою Президії ФПУ від 30.09.2016 № П-4-24 «Про співпрацю Федерації
профспілок України з ТОВ «Центр соціальних послуг» з використанням Соціальної
картки члена профспілки між ФПУ та ТОВ «ЦСП»;
- Постановою Президії ФПУ №П-14-20 від 28.03.2018 р., «Про впровадження
соціальної картки члена профспілки»,
та на виконання Календарного плану реалізації цільової програми «Розвиток
соціальної картки члена профспілки» на 2018-2020 рр., затвердженого Постановою
Президії ФПУ № П-14-20 від 28.03.2018 р. в рамках програми «Соціальний
профспілковий квиток», розроблено і запроваджено новий дизайн персоналізованої
соціальної картки – профспілкового квитка з інтегрованими елементами зберігання та
обміну фінансової й персональної інформації,
у рамках проекту створено:
- інформаційну систему, розроблену на базі захищеної операційної системи
ВВOS;
- базу даних для зберігання інформації про утримувача картки – профспілкового
квитка;

- сайт http://cesp.pro з наступним функціоналом:
 Особистий кабінет утримувача картки – профспілкового квитка
(електронний профспілковий квиток);
 створено профспілкову електронну пошту (персональний е-mail створено
кожному утримувачу картки);
 хмарне середовище, як основа для реалізації електронного документообігу;
 накопичення, зберігання та доступ до правової, нормативної бази,
методичних та загальноосвітніх матеріалів у сфері діяльності профспілок;
 поширення новин про життя та діяльність профспілкових організацій ФПУ
 інформаційна база пільг, які надаються у мережах партнерів програми
утримувачам картки - профспілкового квитка;
 бронювання місця в закладах системи ПрАТ «Укрпрофур» зі знижкою 1020%; замовлення медичних послуг в лабораторіях мережі «Сінево/Synevo»
та абонементів в спортклуби SportLife зі знижкою 10%, «автоцивілки» СК
«АСКО-ДС» зі знижкою 20% тощо;
- забезпечено пільгові умови страхування здоров’я утримувачів картки профспілкового квитка за програмами добровільного медичного страхування;
- адаптовано під банківську платіжну систему і запроваджено картку –
профспілковий квиток із забезпеченням декількох програм (розрахункової,
накопичувальної, кредитної тощо), залученням платіжних систем МаsterCard та
EasyPay, створено ко-бренд картку – профспілковий квиток, з пільговими умовами
обслуговування і додатковими програмами лояльності;
- запроваджено пільговий тарифний план «Профспілковий», доступний
утримувачам картки – профспілкового квитка;
- запроваджено програми лояльності (знижки/бонуси) у торговельно-сервісних
мережах на умовах укладених договорів з партнерами програми за напрямками:
 Торгові мережі (Еко-маркет та інші)
 Медицина та аптеки (ТAS-аптека, Аптека низьких цін, Благодія, Synevo,
ДІЛА та інші)
 АЗС (АМIC energy, Glusco та інші)
 Відпочинок і оздоровлення (Укрпрофтур, Укрпрофоздоровниця та інші)
 Банки (Укргазбанк)
 Страхування (Нафтагазстрах, UNIQA, АСКО-ДС, ТАС life та інші)
 Зв’язок і телекомунікації (lifecell)
- модернізовано call-центр та цілодобову «гарячу лінію» з можливістю
отримання безкоштовної юридичної консультації, інформації про послуги та знижки за
карткою – профспілковим квитком тощо,

- інші преференції, передбачені умовами проекту «Соціальна картка» та
програмою «Соціальний профспілковий квиток».
Інформуємо Вас про те, що вищезазначеними нормативно-правовими
документами Федерації профспілок України передбачено можливість вашій
профспілковій організації, як організаційної ланки членської організації ФПУ,
приймати участь у програмі «Соціальний профспілковий квиток», а також зазначаємо,
що п.3 Постанови Президії ФПУ №П-14-20, для членів профспілок, які структурно
входять до складу Федерації профспілок України, встановлено вартість пакету послуг
за програмою у розмірі 40 грн. на 1 рік (365 днів).

З повагою
Директор ТОВ
«Центр соціальних послуг»
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