Priateľ slobody
Strana Sloboda a Solidarita privíta vo svojom kruhu Priateľov slobody, ktorým
sú blízke princípy ekonomickej slobody a slobody jednotlivcov.
Status Priateľ slobody je priestorom pre občanov, ktorí sa pre rôzne dôvody
nechcú angažovať vo verejnom živote ako členovia politických strán, ale cítia
potrebu aktívne ovplyvňovať smerovanie Slovenska. Hlas jednotlivca v
spoločnosti často zaniká, ale spojením mnohých hlasov dokážeme vytvoriť tlak,
ktorý pocítia v parlamente i vo vláde.
Zriadenie statusu Priateľa slobody je príspevkom strany Sloboda a Solidarita
k spájaniu liberálnych prúdov na Slovensku. Je za ním poznanie, že sloboda má
veľa nepriateľov a treba ju chrániť. Bez slobody niet prosperity.
 Priateľom slobody sa môže stať na základe registrácie každá dospelá
osoba, ktorá sa stotožňuje s hodnotami SaS, programom SaS a etickým
kódexom SaS.
 Priateľ slobody môže po splnení podmienok kandidovať za SaS do
volených funkcií na regionálnej i centrálnej úrovni;
 Priateľ slobody môže byť navrhovaný do funkcií vo verejnej správe;
 Priateľ slobody v prípade nominácie do volenej alebo nevolenej funkcie
musí úspešne absolvovať osobné stretnutie s členmi Výboru pre ľudské
zdroje a poskytne SaS čestné vyhlásenie, že bude dodržiavať etický kódex
SaS;
 Priateľ slobody sa môže zúčastňovať na organizácii verejných podujatí
a udalostí SaS vrátane volebných kampaní a má prednosť pri obsadzovaní
okrskových volebných komisií;
 Priateľ slobody je pozývaný na vybrané akcie SaS;
 Priateľ slobody môže predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek
orgánu strany;
 Register Priateľov slobody obsahuje meno, priezvisko, rok narodenia,
trvalé bydlisko, emailovú adresu. Priateľ slobody môže dobrovoľne
žiadosť o registráciu doplniť údajmi, ako sú životopis, záujmy, mobilné
číslo a pod;
 Priateľ slobody sa môže zaregistrovať osobne v Liberálnom dome
(Priemyselná 8, 821 09 Bratislava) alebo u niektorého z regionálnych
predsedov alebo mailom na sekretariat@strana-sas.sk;
 Register Priateľov slobody spravuje a uchováva sekretariát generálneho
manažéra SaS.

Registrácia Priateľa slobody
Povinné údaje
Ja, titul, meno, priezvisko: _______________________________________,
rok narodenia: ________________, e-mail:__________________________,
adresa uvedená v OP:

_________________________________________,

(OP – občiansky preukaz)

bydlisko: _____________________________________________________,
(prosím vyplniť len v prípade, že nie je totožné s adresou uvedenou v OP)

Nepovinné údaje:
mobil: ___________________, blogujem na: ________________________,
v strane SaS osobne poznám týchto ľudí_____________________________,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie: ZŠ □ SŠ □ VŠ □
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a
priložených listinách boli kopírované, skenované alebo inak zaznamenané v informačnom systéme vedenom stranou
Sloboda a Solidarita za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov strany Sloboda a Solidarita. Vyhlasujem, že
mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

Súhlasím s mojou registráciou Priateľ slobody v zmysle uvedených
podmienok:
Dátum:_______________

Podpis:_______________________

