
Využijte i Vy výhod silného svazu  
 Nabízíme Vám ty nejlepší podmínky: 
Buďte tam, kde se Vám to vyplatí!  Porovnejte si své výhody a přestupte k nám… 
Funkcionáře si u nás neplatíme, auta a počítače z odborových 

prostředků nekupujeme. Rozhodujeme si přímo a bez nařízení shora. U nás si na 
odbory jen nehrajeme…MY ODBORY JSME! Naše sekce jsou samosprávné se 
společným rozpočtem a IČem.          Členstvím u nás získáte: 
Právní pomoc v trestně-právním pracovním vztahu a pracovně-právním vztahu 
ZDARMA, popř. i s možností využití vlastního advokáta! 
Finanční výpomoci při živelních událostech (až do výše 200.000,-Kč). 
Finanční výpomoc pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti (až do 100.000,-) 
Stávkový fond OSD pro případ stávky a pomoci členům. 
Program ČMKOS Odbory+ zajišťující řadu slev (včetně pohonných hmot, In-katy ČD aj.) 
Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /Inspektorem BP  
Bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení u Sdružení nájemníků(SON). 
Zajištění výhodného pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli za solidní 
cenu, včetně případného zajištění plnění i soudních sporů o náhradu škody. 
Finanční podporu při narození dítěte ve výši 2.000,-Kč. 
Každoroční slosování čl. legitimací o peněžní šeky (až za 5.000,-Kč) na sněmu OSD a o 
dárkové koše a další ceny v tombole na konferenci ZO OSD Motol. Na Konferenci má 
přístup KAŽDÝ náš ČLEN dle svého uvážení. 
Vánoční členský BONUS pro všechny naše AKTIVNÍ členy a finanční poukázku na 
1.200,-Kč / 100,-Kč měsíčně (= 12 měsíců řádné platby příspěvků = 1.200,-Kč ) 
Laciný Internet, laciné úrazové pojištění s doživotní rentou.... 
Dětský den s atraktivním programem pro členy, děti i rodinné přísl., 
sociální program v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci: 
(bezúročné půjčky v opodstatněných důvodech (až do výše 10.000,-Kč), 
finanční dar při sociální potřebnosti, finanční a věcné dary u jubileí 50,60,…atd. let, 
dary u odchodů do důchodu. 
příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši 300-500,-Kč /člen/rok, 
víkendové zájezdy za atraktivní cenu s možností odečtu čl.bonusu pro členy i rodinu, 
další zájmové, kulturní a sportovní akce za výhodných podmínek- 
Náš vlastní časopis ZDARMA s možností Vašich příspěvků a Vaší inzerce zdarma, 
levný tisk, apod. smluvní aktivity. U větších skupin vyjednáváme KS. 
zvýhodněný tarif na levnější volání a volání a SMS v naší síti zcela ZDARMA, slevu na 
rekreaci u smluvních cestovních kanceláří u např. Travelsport -16%  A ŘADU DALŠÍCH…. 
Samozřejmostí je řešení vašich problémů,komise, návštěvní PÁTEK, pravidelná jednání 
s managementem, kolektivní vyjednávání, personální agenda, různé mimořádnosti., 
svazový servis.. aj.           kontakt na předsedu: 774746800 , predseda@zoosdmotol.cz  


