Svarbiausia informacija Concordia Studentams 2009 m.
Prieš atvykstant
Prieš vykdami būtinai perskaitykite visus iš anksto pateiktus dokumentus.
Jūsų sutartis su „Concordia“ ir ūkiu
Kai būsite paskirti į ūkį, privalėsite jame likti iki darbo laikotarpio pabaigos. Jei universitete turite
įsipareigojimų, kurių vykdymas persidengia su buvimu JK, neteikite prašymo. Jei išvyksite
anksčiau, jūsų „Concordia“ draudimas negalios ir daugiau su „Concordia“ dirbti negalėsite. Jei
dėl kokios nors priežasties jūsų paskyrimas bus atšauktas, pasistengsime pasiūlyti jums tinkamą
alternatyvą.
„Concordia“ narystė ( Membership)
Svarbi sudėtinė dalis yra kelionės paketas, į kurį įeina SIM kortelė, leisianti nemokamai
skambinti į užsienį, žemėlapiai ir vadovai bei kintamosios srovės kelioninis adapteris. Šiame
pakete taip pat yra kelionės draudimas, naujienlaiškiai bei nuolatinė parama ir patarimai iš
„Concordia“ biuro.
Draudimas
„Concordia“ atostogų draudimas galioja vienerius metus. Konkreti informacija pateikta leidinyje
„Insurance Key Facts” (liet. Svarbiausi faktai apie draudimą”). Siekiant pasinaudoti draudimu
reikia apie nuostolį pranešti policijai per 24 val.
Sveikatos priežiūra
ES studentai turi atsivežti savo EHIC Europos sveiktos draudimo kortelę (angl. European Health
Insurance Card), kuri leidžia gauti National Health Service (liet. Nacionalinės sveikatos tarnybos)
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Jei EHIC kortelės neturite ir reikia apsilankyti pas
gydytoją, poliklinika turi teisę rinktis ar gydyti jus privačiai (tai reiškia, kad turėsite susimokėti)
arba Nacionalinės sveikatos tarnybos sistemoje. Dėl to „Concordia“ rekomenduoja prieš
išvykstant iš savo šalies įsigyti medicininį draudimą.
Ką turėtumėte pasiimti
Jums prireiks įvairių šiltų, vandens nepraleidžiančių drabužių ir stiprių vandens nepraleidžiančių
batų. Tai pat būtinai reikia turėti šiltą miegmaišį. Atsivežkite mažiausiai 150 svarų sterlingų
kelionės ir gyvenimo išlaidoms iki pirmo atlyginimo arba jeigu derliaus nuėmimas prasidėtų
vėliau nei planuota.
Atvykimas
Kai tik atvyksite į JK, paskambinkite savo darbdaviui ir pasakykite, kurią valandą laukti jūsų
atvažiuojant. Jei ūkininkas paprašys jūsų atvykti konkrečiu laiku, o jūs atvyksite vėliau,
nesitikėkite, kad jus pasitiks. Jeigu negalėjote neužtrukti, pasistenkite, kad jūsų agentas
praneštų „Concordia“, nes gali reikėti vietoj jūsų surasti kitą žmogų. Taip pat neturėtumėte į ūkį
atvažiuoti per anksti, kadangi dar gali būti neparuoštos patalpos jūsų apsigyvenimui.
Darbo ūkyje pradžia
Jūsų darbdavys pasidarys visų reikalingų jūsų dokumentų (paso, darbo leidimo irk t.) kopijas, po
to duos jums oficialų priėmimo į darbą dokumentą. Jame bus nurodytos jūsų darbo valandos,
užmokestis ir kiti su įdarbinimu susiję duomenys, kaip reikalauja JK įstatymai. Daugiau
informacijos apie tai, kas jums priklauso bei apie atlyginimą žemė ūkyje rasite „Concordia“
interneto svetainėje.
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Sveikata ir sauga
Privalote kreipti didelį dėmesį į jums pateiktas Sveikatos ir saugos instrukcijas, ypač susijusias
su įrengimų, transporto priemonių bei cheminių medžiagų naudojimu. Visi darbuotojai turi laikytis
taisyklių;jeigu jas pažeisite, jūsų atžvilgiu bus imtasi drausminių priemonių.
Darbas
Darbas ūkyje gali būti labai malonus ir pelningas, tačiau reikia būti pasiruošusiam nuolatos dirbti
gerai, kaip reikalauja darbdavys. Darbo vieta, dėl kurios jūs sutikote, yra rimtas darbas, todėl jei
nesate pasiruošę sunkiai dirbti, nevykite.
Orai
Žemės ūkio darbams poveikį daro daug mūsų nekontroliuojamų veiksnių: nenuspėjami orai JK
karalystėje reiškia, kad jūsų darbo valandos nebus visada vienodos. Jei darbas ūkyje baigiamas
prieš iš anksto numatytą pabaigos dieną arba dėl blogo derliaus ir prastų orų, „Concordia“
pasistengia pasiūlyti jums kitą vietą. Tačiau to negalime garantuoti.
Apgyvendinimas
Jūsų mokama nuoma priklausys nuo apgyvendinimo pobūdžio, tačiau nekainuos daugiau nei
32,22 svarų sterlingų (ši suma spalio mėn. gali būti šiek tiek didesnė). Bus tikimasi, kad
apsigyvenę savo miegamajame ir kitose bendro naudojimo patalpose palaikysite švarą ir tvarką.
Kai kurie ūkiai prašo, kad atvykę sumokėtumėte užstatą, kuris jums išvykstant bus grąžintas su
sąlyga, kad patalpas, kuriose gyvenote, paliksite tinkamos būklės.
Dėl jūsų saugumo – trumpas priminimas apie Britanijos įstatymus ir papročius
Automobiliai ir vairavimas
Jeigu norite atvykti savo automobiliu, turite paprašyti savo ūkininko leidimo. Primygtinai
rekomenduojame nepirkti automobilio, kol būsite JK. Tačiau jei pirksite, įsitikinkite, kad jis
apdraustas, turi kelių mokesčių pažymėjimą (angl. road tax certificate) ir galiojantį Transporto
ministerijos tinkamumo naudoti keliuose pažymėjimą (angl. Ministry of Transport Roadworthy
certificate (MOT)). Saugos diržus visą laiką privalo segėti ir vairuotojas, ir keleiviai. Vairuojant
draudžiama naudotis telefonu; jeigu norite naudotis telefonu, sustokite kelkraštyje. Be ūkininko
leidimo nesinaudokite ūkio transporto priemonėmis – už tai galite būti policijos patraukti
baudžiamojon atsakomybėn.
Alkoholis, narkotikai ir rūkymas
Alkoholio gali nusipirkti bet kas sulaukęs 18 metų. Žinokite, kad per didelis suvartotas kiekis gali
būti pražūtingas jūsų darbui ir gali turėti rimtų su darbo sauga susijusių pasekmių. Vairavimus
išgėrus alkoholio JK yra rimtas pažeidimas už kurį galite būti patrauktas baudžiamojon
atsakomybėn ir įkalintas, jei būsite sugautas. Daug saugiau vartojus alkoholio visai nevairuoti;
pasinaudoti taksi arba pareiti namo pėsčiomis, jei ne labai toli. Taip pat įstatymas draudžia
vartoti bet kokius narkotikus, kurių konkrečiai jums neišrašė gydytojas. Į tai įeina kanapės,
ekstazis, kokainas ir heroinas. Jeigu bus nustatyta, kad turite ar naudojate bereceptinį narkotiką,
galite būti darbdavio pašalintas iš darbo, o policija gali patraukti jus baudžiamojon atsakomybėn
arba deportuoti. Apie su narkotikais susijusį įvykį taip pat bus pranešta jūsų universitetui. Rūkyti
draudžiama VISOSE viešose vietose, įskaitant restoranus ir barus bei visas transporto
priemones. Jūsų ūkyje bus konkrečių su rūkymu susijusių taisyklių darbe ir gyvenamose
patalpose.
Vagystė iš parduotuvių
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Vagystė iš parduotuvių yra rimtas nusikaltimas; tai reiškia prakės išsinešimą iš parduotuvės, jei
už ją nebuvo sumokėta. Jei būsite sugautas vagiantis iš parduotuvės, būsite sulaikytas
parduotuvėje ir bus iškviesta policija. Taip pat turėsite anksti grįžti namo; apie tai bus informuoti
jūsų tėvai ir universitetas.
Perspėjimas dėl vagysčių
Kiekvienais metais būna nutikimų, kai pavagiami studentų daiktai ir (arba) pinigai. Savo
gyvenamose patalpose nelaikykite daug pinigų. Taip pat nepatartina skolinti pinigus savo
draugams arba kitiems ūkio darbuotojams.
Banko kortelės
Jeigu jūsų darbdavys galės banke jūsų vardu atidaryti sąskaitą, jums bus išduota banko kortelė,
su kuria bankomate galėsite pasiimti grynųjų. Kortelė jums bus atsiųsta paštu ir jai bus suteiktas
PIN numeris. Jis saugumo sumetimais bus atsiųstas atskirai; jo reikės kiekvieną kartą, kai
norėsite pasiimti grynųjų. Šio numerio NESAKYKITE kitiems žmonėms, net draugams.
Diskriminacija
Diskriminacija dėl lyties ar rasės JK yra įstatymais draudžiama. Jei elgsitės atsakingai ir
atsižvelgdami į kitus, jūsų JK ūkyje praleistas laikas bus ir produktyvus, ir malonus.
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