SLOVENSKÁ ALIANCIA
PRE CHRONICKÉ OCHORENIA

REGISTRÁCIA

Registračný formulár pre individuálneho člena SACHO
Člen
Meno, priezvisko:
Titul:
Organizácia:

Kontakty
E‐mail:
Telefón:
Adresa:

Pracovná skupina pre (prosím, vyberte si len jednu pracovnú skupinu)
Kardiovaskulárne ochorenia

Onkologické ochorenia

Chronické respiračné ochorenia

Duševné ochorenia

Metabolické ochorenia

Dobrovoľná pracovná skupina pre (prosím, vyberte si len jednu dobrovoľnú pracovnú skupinu)
Rizikové faktory

...................................................
Dátum

Komunikácia

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

Svojim podpisom dávam súhlas s použitím mojich osobných údajov pre administratívne a marketingové účely SACHO
a súhlasím so všeobecnými podmienkami, právami a povinnosťami individuálneho členstva v SACHO.

Odošlite prosím vyplnený registračný formulár na adresu:
Health Policy Institute, Prokopova 15, 851 01 Bratislava alebo nascanovanú verziu na konferencie@hpi.sk.

SLOVENSKÁ ALIANCIA
PRE CHRONICKÉ OCHORENIA

REGISTRÁCIA

VŠEOBECNÉ PODMIENKY INDIVIDUÁLNEHO ČLENSTVA V SACHO:
1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky upravené Stanovami alebo inými internými predpismi
a dokumentmi SACHO, súhlasí s poslaním občianskeho združenia a zdieľa základné hodnoty upravené Stanovami, ktoré sú spoločné pre všetkých
členov. Základnými spoločne zdieľanými hodnotami sú:
a) právo na ochranu, podporu a obnovu zdravia ako základné ľudské práva,
b) posilnenie postavenia jednotlivca a komunity,
c)
politiky založené na dôkazoch,
d) univerzálna dostupnosť solidárneho zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti,
e) spolupráca a budovanie partnerstiev pre kontrolu chronických ochorení na národnej a globálnej úrovni.
2. Členstvo v združení je dobrovoľné a časovo neobmedzené.
3. Členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami, právami a povinnosťami člena SACHO zachytenými v Stanovách
SACHO.
4. Občianske združenie rozlišuje dva druhy členov:
a) individuálnych členov
b) inštitucionálnych členov
5.Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena zo združenia,
b) smrťou individuálneho člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
rozhodnutím 2/3 väčšiny Valného zhromaždenia ak ide o člena, ktorý si prestal plniť povinnosti zachytené
v stanovách SACHO a/alebo poškodzuje dobré meno občianskeho združenia, pričom bol na porušovanie svojich
povinností a na možnosť vylúčenia zo združenia písomne upozornený Výkonným riaditeľom,
d) dobrovoľným rozhodnutím člena o zrušení členstva,
e) zánikom občianskeho združenia.
6. Člen SACHO má právo:
a) bezodplatne používať ochrannú známku/ logo SACHO na svojich interných a externých materiáloch,
b) na základe dobrovoľného rozhodnutia byť členom ním vybranej pracovnej skupiny podľa chronických ochorení a
členom jednej z dobrovoľných pracovných skupín pre rizikové faktory a pre komunikáciu,
c)
voliť a byť volený za lídra pracovnej skupiny, pričom líder pracovnej skupiny sa automaticky stáva členom Správnej
rady,
d) nechať sa zastupovať pri hlasovaní Valného zhromaždenia na základe predloženej písomnej plnej moci,
e) zúčastňovať sa na workshopoch organizovaných SACHO,
f)
člen dobrovoľnej pracovnej skupiny má právo zúčastňovať sa na stretnutiach ktorejkoľvej pracovnej skupiny podľa
chronických ochorení,
g) zvolať valné zhromaždenie, ak sa na jeho zvolaní zhodne minimálne 1/3 členov valného zhromaždenia,
h) mať prístup k dátam pripravených SACHO a predkladaných raz ročne na stretnutí valného zhromaždenia,
i)
vyjadrovať sa k činnosti orgánov SACHO,
j)
podávať návrhy na zlepšenie činnosti SACHO,
k) navrhnúť vylúčenie člena, a to písomným návrhom adresovaným Výkonnému riaditeľovi; písomný návrh obsahuje
odôvodnenie návrhu vylúčenia,
l)
zrušiť členstvo v občianskom združení oznámením tohto zámeru Výkonnému riaditeľovi s dátumom požadovaného
zrušenia členstva, v predstihu 14 dní od požadovaného termínu zrušenia členstva.
7. Člen SACHO má povinnosť:
a) rešpektovať a dodržiavať Stanovy SACHO, ako aj všetky vnútorné predpisy, poriadky a rozhodnutia orgánov SACHO,
najmä organizačné, rokovacie, finančné a prevádzkové poriadky,
b) vybrať si pracovnú skupinu, ktorej chce byť členom,
c)
oznamovať zmeny údajov vedených v zozname členov SACHO; tieto zmeny je člen povinný oznámiť do 7 dní odo dňa,
kedy nastali,
d) chrániť majetok a dobré meno SACHO,
e) zúčastniť sa raz ročne na výročnom stretnutí SACHO a minimálne dvakrát ročne na stretnutí svojej pracovnej skupiny,
f)
poskytnúť súčinnosť pri tvorbe materiálov SACHO na základe dohody s Výkonným riaditeľom,
g) plniť všetky povinnosti uložené mu orgánmi SACHO.

Odošlite prosím vyplnený registračný formulár na adresu:
Health Policy Institute, Prokopova 15, 851 01 Bratislava alebo nascanovanú verziu na konferencie@hpi.sk.

