KOMORA OPATROVATELIEK SLOVENSKA (KOS)
Fedákova 5, 841 02 Bratislava, IČO: 42354536, Fio banka: SK51 8330 0000 0021 0190 2942

PRIHLÁŠKA
za členku (člena) KOS

Meno a priezvisko*

Dátum narodenia *

Pôsobím –pracujem v SR **
mimo SR **

Štátna príslušnosť *

Ulica a číslo domu *

Mesto *

PSČ *

Telefónne číslo *

Email *

s*
označené políčka prosíme povinne vyplniť
s ** označené políčko: menujte pri pôsobení aktuálneho zamestnávateľa mesto-obec, alebo štát a mesto mimo SR

Hore menovaná (menovaný) a dolu podpísaná (podpísaný) sa prihlasujem za členku
(člena) KOMORY OPATROVATELIEK SLOVENSKA (ďalej len KOS). Zaväzujem sa hradiť členský
príspevok, dodržiavať stanovy KOS a podieľať sa aktívne na zlepšovaní postavenia
slovenských opatrovateliek a opatrovateľov, ale aj slovenských sanitárok a sanitárov
a dodržiavať etický kódex komunikácie na spoločnej sociálnej sieti.

Miesto a dátum .............................

Podpis .....................................

___________________________________________________________________________
Svojim podpisom zároveň dávam KOS súhlas na narábanie s mojimi osobnými údajmi pre účely registrácie a práce v KOS.

Doplňujúce informácie k prihláške
● Členstvo začína plynúť po prijatí platby na účet vo Fio banke:
IBAN SK51 8330 0000 0021 0190 2942
● Členský príspevok na rok 2021 je 3 € a je nutné ho uhradiť najneskôr mesiac od
zaslania prihlášky (v prípade, že uchádzač o členstvo pošle prihlášku a členské
v priebehu roka 2021, členské bude vždy 3 € ).
● Prosíme o zaslanie vyplnenej a oskenovanej prihlášky na e-mail:
sekretariat@komoraopatrovateliek.sk, alebo poštou na horeuvedenú adresu KOS.
● Po doručení prihlášky a prijatí členského príspevku na účet KOS, obdržíte emailom
potvrdenie o členstve v KOS a telefonický a e-mailový kontakt na koordinátorku vo
Vašom kraji.

Prečo byť členkou (členom KOS)?
● KOS chce zlepšiť postavenie slovenských opatrovateliek a opatrovateľov, sanitárok a
sanitárov a Vy môžete k tomu tiež prispieť svojimi návrhy, skúsenosťami a osobnou
angažovanosťou. Vy budete KOS.
● KOS bude zastávať Vaše záujmy pred zástupcami štátnej správy a samosprávy a vo
verejnosti a v médiách.
● KOS mieni vytvoriť „banku opatrovateliek“, kde umožní spájať prijímateľov, či
zariadenia sociálnych služieb s opatrovateľkami a vytvorí tak priamy kontakt medzi
dopytom a ponukou profesie opatrovateľka – opatrovateľ a sanitárka – sanitár
● KOS mieni ponúkať svojim členom právne poradenstvo a v budúcnosti aj ekonomické
poradenstvo
● KOS chce začať spoluprácu s vybranými rekreačnými a kúpeľnými zariadeniami, ktoré
by poskytovali členom KOS zľavu na pobyt.
● KOS poskytne svojim členom zľavu na školenia a konferencie organizované APSS v SR
● KOS poskytne svojim členom zľavu na predplatné časopisu ŠANCA na kvalitné
sociálne služby, ktoré vydáva o. z. NÁRUČ Senior & Junior v spolupráci s APSS v SR

