ජාත්යන්තර ගෘහ
ෙස්වක සම්ෙම්ලනය
(IDWF)

IDWF හා සම්බන්ධ විය
හැක්ෙක් කාටද?

එය කුමක්ද;
එය කරන්ෙන් කුමක්
ෙකටිෙයන් IDWF

ෙද්ශීය ෙහා් ජාතික වෘත්තීය සමිති ෙහා් ගෘහස්ථ
ෙස්වකයින්ෙග් සාමාජිකත්වය මත පදනම් වූ සහ ප්
රජාතන්තරවාදී
්
නීතිරීති හා භාවිතයන්ට
අනුකල
ූ ව ගෘහ ෙස්වකයින් විසින් ෙමෙහයවනු
ලබන ෙවනත් සංවිධාන
IDWF යනු ආහාර හා ඊට අනුබද්ධ කම්කරුවන් සඳහා වන
ෙගා්ලීය වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනෙය් විෙශ්ෂ
කණ්ඩායමක් වන අතර, ආහාර, කෘෂිකාර්මික, ෙහා්ටල්,
ආපනශාලා, ආහාරපාන, දුමේ කාළ හා අනුබද්ධ ෙස්වක
සංගමය (IUF) සහ අවිධිමත් රැකියා නියුකත
්
කාන්තාවන්ෙග් සාමාජිකෙයකි. - ෙගා්ලීයකරණය සහ
සංවිධානය කිරීම (WIEGO).

ෙතාරතුරු සඳහා ඔබට
සම්බන්ධ විය හැකිය:
ෙවබ් අඩවිය: WWW.idwfed.org
විද්යුත් තැපෑල: info@idwfed.org
ෙෆ්සබ
් ක
ු :් @IDWFED
ට්විටර්: @ IDWFED
ෙල්කම් කාර්යාලය: c / I CTU Traninh center. 18 ෙෂක්.ලී වීදිය ක්වායි චුනග
් ් .එන් ටී. ෙහාං ෙකාං
එලිසෙබත් ටැන්ග් ප්රධාන ෙල්කම් එලිසෙබත්. tan@idwfed.org
විකී කෙන්යා්කා, කලාපීය ෙකා්ඩිෙනටාර් - අප්රිකාව, වයිකින්ස.් කාෙන්යා්ක @ idwfed.org
මාළු එල්පී, අයිඩබ්ලිව්එෆ්, කලාපීය කූඩිෙනටාර් -ඒෂියා පැසිෆික්, fish.ip@idwfed.org
කරින් තාත්තා, කලාපීය ෙකා්ඩිෙනටාර්-යුෙරා්ප,් කරින්.ෙපෙපවිෙගා්.ආර්
ඇඩ්රිනා ෙග්බෙරල්
් ලා පාස්, කලාපීය ෙකා්ඩිෙනටාර් - මිඩ් නැෙගනහිර සහ උතුරු අප්රිකාව,
may.abisamra @ idwfed.org

ජාත්යන්තර ගෘහ ෙස්වක සම්ෙම්ලනය (IDWF)
යනු ගෘහස්ථ / ගෘහ ෙස්වකයින්ෙග්
සාමාජිකත්වය පදනම් කරගත් ෙගා්ලීය
සංවිධානයකි. අවිධිමත් කම්කරුවන් සඳහා
වසර ගණනාවක් තිස්ෙස් පිහිටුවන ලද
පළමු ෙගා්ලීය වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනය
ෙමය වන අතර එය කාන්තාවන් විසින්
ෙමෙහයවනු ලබන පළමු අවස්ථාව ෙව්
ෙලාව පුරා සෑම තැනකම ගෘහ / ගෘහ
ෙස්විකාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා
කිරීම හා ඉදිරියට ෙගනයාම සඳහා
ශක්තිමත්, ප්රජාතන්තරවාදී
්
සහ එක්සත්
ගෘහ ෙස්විකාවන්ෙග් ෙගා්ලීය සංවිධානයක්
ෙගාඩනැගීම එහි අරමුණයි.
ගෘහ ෙස්වය රැකියාවක් බව අපි විශ්වාස කරමු.
සියලුම ගෘහ / ගෘහ ෙස්විකාවන් අෙනක් සියලුම
කම්කරුවන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් භුක්ති
විඳිය යුතුය.
IDWF වර්ධනය වූෙය් ජාත්යන්තර ගෘහ ෙස්වක
ජාලෙයන් (IDWN) ය. එය ෙගා්ලීය
සම්ෙම්ලනයක් ෙලස 2013 ඔක්ෙතා්බර් 26-28
දිනවල උරුගුෙව් ෙමාන්ෙටවීඩිෙයා් හි
ආරම්භක සම්ෙම්ලනෙය්දී පිහිටුවන ලදී.
2018 වන විට රටවල් 55 කින් අනුබද්ධ
සංවිධාන 69 ක් ඇති අතර ගෘහ ෙස්වකයින්
600,000 කට අධික සංඛ්යාවක් නිෙයා්ජනය
කරයි. ෙබාෙහා් අනුබද්ධ සමාගම් වෘත්තීය
සමිති වන අතර අෙනක් ඒවා ගෘහ
ෙස්වකයින්ෙග් සංගම් සහ කම්කරුවන්ෙග්

පාලන ව්යුහය
ඉහළම පාලක මණ්ඩලය වන IDWF සාමාජිකයින්ෙග් සම්ෙම්ලනය සෑම වසර 5 කට
වරක් පවත්වනු ලැෙබ් (ආරම්භක සම්ෙම්ලනය උරුගුෙව් 2013 ඔක්ෙතා්බර් මාසෙය් දී සහ
ෙදවන සම්ෙම්ලනය දකුණු අප්රිකාෙව් ෙක්ප් ටවුන් හි 2018 ෙනාවැම්බර් මාසෙය් දී
පැවැත්විණි). ෙකාන්ගරසය
්
විසින් ආණ්ඩුකරම
් ව්යවස්ථාව ප්රමුඛතා, සමාෙලා්චන
සහ යාවත්කාලීන කිරීම් සිදුකරන අතර විධායක කමිටුව ෙතා්රා පත් කර ගනී.

අපි ආෙව් ෙකාෙහන්ද
ජනාධිපති:

මර්ට්ල් විට්බූයි

දකුණු අප්රිකාව ගෘහස්ථ හා
මිත්ර ෙස්වක සංගමය,
දකුණු අප්රිකාව

‘ගෘහ / ගෘහ ෙස්විකාව’ කවුද?
රැකියා සම්බන්ධතාවයක් තුළ ගෘහස්ථ / ගෘහ
ෙස්වෙය් නියුතු ඕනෑම පුද්ගලෙයක්.
ජාත්යන්තර ගෘහ ෙස්වක ජාලය (I D W N) සහ C189

මර්ට්ල් විට්බූයි, ආරම්භක සමුළුෙව්දී I. D W .F හි සභාපති පැවසීය

විධායක කමිටුව අඛණ්ඩව පාලනය සපයන අතර IDWF එහි අරමුණ හා දැක්ම අනුව
කටයුතු කරන බවට සහතික කිරීම සඳහා ෙක්න්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර
IDWF හි ප්රතිපත්ති සහ පාලනය ෙමන්ම කාර්ය මණ්ඩල සහාය සහ අධීක්ෂණය සඳහා
වගකිව යුතුය. විධායක කමිටුව සමන්විත වන්ෙන් නිලධාරී දරන්නන්ෙගන් ය:
ජනාධිපති, උප සභාපති සහ ප්රධාන ෙල්කම් (හිටපු නිලධාරී) සහ විධායක කමිටු
සාමාජිකයන්. මහෙල්කම්වරයා හැරුණු විට, සියලු ෙදනා පහත සඳහන් එක් එක්
කලාපෙය් නිෙයා්ජිතයන් ය:
අප්රිකාව, ආසියාව / පැසිෆික්, ලතින් ඇමරිකාව, කැරිබියන්, යුෙරා්පය සහ උතුරු
ඇමරිකාව. විධායක කමිටු සාමාජිකයා ෙනාමැති විට ඇයෙග් රාජකාරි භාර ගැනීම
සඳහා සෑම කලාපයකින්ම විකල්ප නිෙයා්ජිතෙයකු ෙතා්රා ගනු ලැෙබ්.
විධායක කමිටුව අවම වශෙයන්
වසරකට සිව් වතාවක් අවම වශෙයන්
එක් මුහුණට මුහුණ හමුවීමක් ද ඇතුළුව
රැස්වීම් පවත්වයි. අෙනක් අය දුරකථන
ඇමතුම් මගින් පවත්වනු ලැෙබ් (අතිෙර්ක
මුහුණට මුහුණ හමුවීම් කළ ෙනාහැකි).
ප්රාෙද්ශීය සම්බන්ධීකාරකවරුන්
ඔවුන්ෙග් විධායක කමිටු නිෙයා්ජිතයා
සමඟ සමීප සම්බන්ධතා පවත්වා ෙගන
යන අතර, අඛණ්ඩ ෙමෙහයුම් සහ
කළමනාකරණය සම්බන්ධීකරණය කරනු
ලබන්ෙන් මහ ෙල්කම් විසිනි.

අද අප සිටින තැනට පැමිණීමට සහ වැඩ කළ සියලු ෙදනාටම ඔබව ෙයාමු කිරීමට
විශාල වැඩ ෙකාටසක් අවශ්ය විය. නමුත් තවමත් මිලියන ගණනක් සූරාකෑමට ලක්ව ඇත.
නව සම්ෙම්ලනය විශාල කාර්යයක් ඉටු කරනු ඇත .නමුත් නිවැරදි නායකත්වය සමඟ. අපි
ෙලා්කය කුණාටුවකට හසු කර ගනිමු. අපි වහලුන් ෙනාෙවමු. අෙනක් කම්කරුවන්ෙග්
අයිතිවාසිකම් සමඟ. කළ ෙනාහැකි සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත්ෙවමින් තිෙබ්. ෙමය
ඔබ සඳහා වන නමුත් ඔබ අද ඔෙබ් කටහ ඇෙසයි

උප සභාපති:
කාමන් බ්රිෙටස්, යූපීසීපී, ආර්ජන්ටිනාව
ප්රධාන ෙල්කම්:
එලිසෙබත් ටැන්ග,් ෙහාංෙකාං හි IDWF ෙල්කම් කාර්යාලය
විධායක කමිටු සාමාජිකයන්
නෙවල්ටා වැල්ෙඩස් පලිෙසාක්, යුනයිටඩ්, පිලිපීනය
ෂර්ලි ප්රයිස්, ෙජ්එච්ඩබ්ලිව්, ජැෙමයිකාව
ග්ෙර්ස් පැපා, සීඑස්සී ඒ ඇන්ඩ් එස්, ෙබල්ජියම
ඇන්ඩරියා
්
ෙඩල් කාමන් ෙමාරාෙලස් ෙපෙරස්, ෙෆට්රෙඩාෙමාව්, නිකරගුවාව
ගිල්ඩා වික්ෙටා්රියා බ්ලැන්ෙකා් ෆ්රැන්සව
ු ා, එන්ඩීඩබ්ලිව්ඒ, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
විකල්ප විධායක කමිටු සාමාජිකයන්
අස්මාවු බා, ගිනියාෙව් සයිෙනම්-ගිනී
ෙවන්ඩි ෙපා්ලා ගලාර්සා ක්විෙනාෙනස්, ෆිල්කාම්ස් සීජීඑල්, ඉතාලිය
ගයානු මායා ක්ෂාස්තරි,
් එච්.යූ.එන්, ෙන්පාලය
ෙනා්රම
් ා ෙනල්සන්, ඒටීඑල්ය,ූ ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා
ඩග් මුවර්, යූඩබ්ලිව්ඒ, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

ගෘහ ෙස්වක සංවිධානය සහ ෙලාව පුරා සිටින අපෙග් ආධාරකරුවන් ප්රථම වරට ෙගා්ලීය
සමුළුවකට එක් වූෙය් 2006 දී පමණි. එහිදී අපි නව ජාලයකින් තීරණය කළා. අන්තර්ජාතික
ගෘහ ෙස්වක ජාලය (I D W N) කම්කරුවන් වශෙයන් ඔවුන්ෙග් අයිතිය තහවුරු කරමින් ජාත්යන්තර
ILO සංවාදයක් සඳහා එකට සටන් කරයි. ඔවුන් histor තිහාසිකව ප්රතික්ෙෂ්ප කරන ලදී
අපෙග් ප්රයත්නයන්හිදී, I U F, WIEGO අන්තර්ජාතික වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනය (ITU C) සහ
තවත් ෙබාෙහා් සිවිල් සමාජ සංවිධාන වලින් 2011 ජුනි මාසෙය්දී අපට විශාල සහෙයා්ගයක් ලැබී
තිෙබ්.ILO සම්මුතිය c189 ගෘහ ෙස්විකාවන් සඳහා යහපත් වැඩ සහ ඒ සමඟ R 201 නිර්ෙද්ශය ෙලා්ක
රජෙය් නිෙයා්ජිතයින් විසින් එකඟ විය. ෙස්වා ෙයා්ජකයින් සහ කම්කරුවන්. සහ ජාත්යන්තර
කම්කරු සංවිධානය වන ILO හි ෙස්වකයින්

සංවිධානය කිරීෙම් ප්රධාන අභිෙයා්ග
* ෙපෟද්ගලික නිවාසවල වැඩවල හුදකලා හා ෙනාෙපෙනන ස්වභාවය
* හාම්පුතුන්ට හිරිහැර කිරීම හා රැකියා අහිමිවීම පිළිබඳ බිය
* නිවාස සඳහා ෙස්වාෙයා්ජකයා මත යැපීම. ආහාර. ආගමන තත්ත්වය.
* කම්කරු පහත් අය විසින් ආරක්ෂා ෙනාෙකෙර්
* පැය එකහමාරක වැඩ. විෙව්කයක් ෙහා් නිදහස් කාලයක් සහ නිවාඩු ෙනාමැත
* බලධාරීන්ට ඇති බිය

වැඩ කරන ප්රධාන අංශ
ගෘහස්ථ හා ගෘහ ෙස්විකාවන්ට ශක්තිමත් ෙලස කටයුතු කිරීමට අයි ඩී ඩබ්ලිව් එෆ් කැපවී
සිටී. ප්රජාතන්ත්රවාදී සහ තිරසාර ෙස්වක සංවිධානයට සහ ෙමම සංවිධානය බලගතු
ෙගා්ලීය සම්ෙම්ලනයක් බවට පත් කිරීමට සෑම තැනකම ගෘහස්ථ හා ගෘහස්ථ ෙවා්කර්
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරයි

ෙමම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා IDWF ක්රියා කරයි
සාමාජිකයින්ෙග් බඳවා ගැනීම් හා සංවිධාන හරහා ශක්තිමත් සංවිධානෙය් සිට කාන්තා ඊයම්
ෙනෟකාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සෑම තැනකම ගෘහ ෙස්විකාවන්ට සහාය ලබා දීම
ගෘහස්ථ හා ගෘහස්ථ ෙවා්කර්වරුන් සඳහා අයිඑල්ඕ සංවාද හා ෙවනත් නීතිමය වැඩිදියුණු කිරීම්
අනුමත කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්යාපාර සංවිධානය කිරීම සහ / ෙහා් සහාය දීම.
අධ්යාපන හා පුහුණු ක්රියාකාරකම් සැපයීම සහ අනුබද්ධ සහ ඔවුන්ෙග් සාමාජිකයින්ෙග්
ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගෘහස්ථ හා ගෘහස්ථ හා ඔවුන්ෙග් සංවිධානය අතර ෙහාඳ පුරුදු
ෙබදාහදා ගැනීම පහසු කිරීම.
ෙද්ශීය හා ගෘහස්ථ ෙවා්කර් නිෙයා්ජනය කරයි. කලාපීය. ජාතික. සහ ජාත්යන්තර සංසද
I DWF හි ජීවිතයට සක්රීයව සහභාගී වීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා අනුබද්ධ සමාගම්
සමඟ නිතිපතා සන්නිෙව්දනය කිරීම.
ෙගාඩනැගිල්ල. ප්රවර්ධනය කිරීම. වෘත්තීය සමිති හා ෙවනත් උපායමාර්ගික හවුල්කරුවන්
සමඟ සන්ධාන පවත්වා ගැනීම සහ එම සන්ධාන හරහා ඇති කරන ලද සම්පත් ෙද්ශීය හා ගෘහස්ථ
ෙවා්කර්වරුන්ෙග් සහ ඔවුන්ෙග් සංවිධානෙය් ප්රෙයා්ජනය සඳහා ෙයාදා ගැනීම.

