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Vážená kolegyně, vážený kolego,
LOK-SČL stojí na straně lékařů zaměstnanců. Naší snahou je zlepšit pracovní i ekonomické podmínky lékařů,
zejména těch, kteří pracují v nemocnicích. Snažíme se našim členům poskytovat aktuální informace o dění
v resortu i naší organizaci. Snažíme se stále rozšiřovat a zdokonalovat právní služby, které poskytujeme.
Snažíme se Vám pomáhat při řešení pracovněprávních sporů, řešení podmínek na pracovišti, konfliktů
s vedením nemocnic a aplikaci pracovního práva. Trvale usilujeme o zlepšení ekonomické situace lékařů,
snažíme se prosadit samostatnou normu pro odměňování lékařů.
I když předpokládáme, že každý člen je informován prostřednictvím vedení místní organizace, máme snahu
komunikaci s členskou základnou zlepšit.
Smyslem tohoto dopisu je vytvořit databázi kontaktů přímo na členy LOK-SČL a zajistit tak plošnou distribuci
informací a přímou vazbu mezi členy a předsednictvem LOK-SČL.
Pokud nám formou návratky přiložené k tomuto dopisu sdělíte jakékoliv osobní údaje, zavazujeme se, že
nebudou poskytnuty k žádnému jinému účelu než pro vnitřní potřebu organizace a nebudou poskytnuty
třetí straně.
Každý člen, který nám poskytne elektronický kontakt na přiložené návratce, bude pravidelně dostávat do e-mail
schránky:
 Zpravodaj LOK-SČL, který vychází zpravidla měsíčně. Veřejná verze zpravodaje je dostupná rovněž na
webových stránkách organizace. Jde však jen o část informací, určených pro širokou veřejnost.
Součástí „plné verze“ je řada informací určených pouze pro členy LOK-SČL.
 Informace z právní poradny, které jsou rozesílány jako součást zpravodaje tak samostatně. Jde o
velmi důležité informace a případy řešení konkrétních pracovně právních a dalších sporů zpracovaných
našimi právníky.
 Člen LOK-SČL může prostřednictvím kanceláře LOK-SČL vznést dotaz nebo požádat o pomoc při
řešení pracovně právní či jiné činnosti organizace související problematiky a aktuální informace
o dění v rezortu zdravotnictví, informace a dění v ostatních zdravotnických zařízeních. Tyto
informace rozesíláme aktuálně, často jako bezprostřední reakci na vzniklou událost.
 Informace o chystaných aktivitách LOK-SČL, jako jsou tisková sdělení, plánovaná jednání, ale také
manifestace či jiné formy protestů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA
Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………………………………………...
MO LOK-SČL Nemocnice: …………………………………………………………………………………………………
Informace zasílejte na e-mail adresu: ……………………………………..@.............................................................
V ………………………………………………….. dne …………………………………….
Podpis …………………………………………..

Žádáme Vás v rámci zlepšení činnosti naší organizace a zlepšení Vaší informovanosti o zaslání přiložené
návratky buď dopisem nebo elektronicky na adresu (popř. e-mail) nebo prostřednictvím vedení Vaší MO.

