
ODBOROVÝ SVAZ ZABEZPEČUJE
SVÝM ČLENŮM:

- vyjednání příznivějších pracovních podmínek,

- vzdělávání formou seminářů a konferencí,

- renomované vzdělávání pro mladé členy
odborů v oblasti komunikačních dovedností
ve spolupráci s evropskými centrálami
odborů (EPSU, IMPACT).

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Dary při nepříznivých životních situacích:

- při hospitalizaci,
- při práceneschopnosti,
- při ošetřování člena rodiny,
- při úmrtí člena,
- při úmrtí člena nezaopatřenému dítěti,
- při živelní pohromě,
- při skončení pracovního poměru z důvodu
výkonu funkce ve výboru ZO.

POSKYTUJEME

Právní pomoc v oblasti pracovního práva
24 hodin denně

Právní poradenství v oblasti soukromého práva
24 hodin denně

Bezplatná školení a semináře, kde získáte:

- základy právního a ekonomického povědomí,
- základy i středně rozvinuté vědomosti z oblasti
komunikace i sociálního dialogu.

Účinný dohled nad dodržováním stavu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

u zaměstnanců prostřednictvím vlastních
inspektorů BOZP

Zájemci o sportovní vyžití jsou srdečně zváni
na naše turnaje sportovních her.

Soutěžíme v nohejbale, kuželkách a volejbale.

NAŠÍ NOSNOU ČINNOSTÍ JE VYJEDNÁVÁNÍ

- kolektivních smluv s velkým důrazem
na zvyšování mezd,

- bezpečných pracovních podmínek,

- prodloužení dovolené a volna
na rehabilitaci apod.,

- benefitů pro zaměstnance.

Důležité informace získáte

- na svazových webových stránkách,

- v e-mailech zasílaných do odborové
organizace,

- ve svazovém Bulletinu,

- na facebooku odborového svazu.

www.zdravotnickeodbory.cz www.zdravotnickeodbory.cz



ODBOROVÝ SVAZ ZDRAVOTNICTVÍ
A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

Vy ještě nejste naší členkou – členem?

Jsme moderní a dynamický odborový svaz.

Úspěšně hájíme:

práva našich členů,

dodržování zákonů,

zranitelné skupiny.

Vyjednáváme o zvyšování platů a mezd
a zlepšování pracovních podmínek.

Zasazujeme se o dostupné zdravotnictví
a sociální péči.

Naše síla je v početné členské základně
a zejména v hodnotách, které obhajujeme.

Jsme první pomoc i dlouhodobá péče.

PŘIDÁTE SE K NÁM I VY?

KDO MŮŽE BÝT NAŠÍM ČLENEM

Členem OSZSP ČR
může být každý občan České republiky
nebo cizí státní příslušník starší 15 let,
který je v pracovním vztahu, nebo se
připravuje na činnosti ve zdravotnictví,
sociálních službách a příbuzných oborech.

Členem OSZSP ČR
může být rovněž osoba samostatně
výdělečně činná, která nezaměstnává
další osoby.

Přihlásit se můžete:

otisk razítka ZO

Kontaktní osoba ZO:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

http://osz.cmkos.cz/cz/o-nas/pridej-se.aspxwww.zdravotnickeodbory.cz
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