Výroční konference Mladých odborářů OS SOO
Dne 10. 5. 2016 se uskutečnila další výroční konference Mladých odborářů OS SOO. V rámci
dopoledního vzdělávacího bloku nás ředitel odboru pracovněprávní legislativy MPSV, doc. JUDr. Petr
Hůrka, Ph.D. seznámil s právě projednávanou koncepční novelou zákoníku práce (více samostatně),
V rámci odpolední diskuze o zkušenostech s odborovou prací se objevilo zajímavé téma –
zastrašování odborářů ze strany nadřízených či vedení úřadů. Na řadě úřadů panuje až iracionální
strach či obavy z fungování odborové organizace, bez ohledu na to, že vzájemná dobrá spolupráce by
mohla být jen ku prospěchu zaměstnancům i úřadu. Tomuto tématu se rozhodně chceme
v budoucnu dále věnovat.
Z organizačních záležiostí lze zejména zmínit dovolbu dvou nových členů výboru MlO OS SOO –
Lukáše Němce z Ministerstva vnitra a Lenku Güntherovou z Úřadu práce v Teplicích, kteří se připojili
ke stávajícím členkám výboru (Šárka Homfray z Ministerstva dopravy, Leonie Liemich z FriedrichEbert-Stiftung a Romana Kaiserová z Finančního úřadu v Českých Budějovicích). Lenka se představí
ve svém vlastním textu – domnívám se, že i na jejím příkladě jde vidět, že jsou mladí lidé, kteří mají
zájem o práci, která má smysl, o pomoc druhým, a v této souvislosti i o angažovanost a vstup do
odborů. Ostatní členové výboru se pak představí postupně v dalších číslech NOSu.
Nepochybuji o tom, že takovýchto mladých lidí je v našem svazu povícero. I přes zajímavé téma
vzdělávací části a řadu témat k prodiskutování ohledně činnosti a fungování platformy v dalším roce
však nebyla na letošní konferenci účast mladých z našeho odborového svazu příliš vysoká.
V doplněném výboru MlO OS SOO, který zasedl ihned po skončení konference, jsme proto probírali
zejména jak znovu aktivizovat a hledat zájemce a které nové formáty činnnosti a působení by mohly
být zajímavé.
Pochopitelně máme celou řadu nápadů, ale prvním krokem bude průzkum zájmu o naši platformu.
Shodli jsme se na tom, že být mladým odborářem by měla být hlavně zábava, přestože to není
zrovna vděčná a veselá práce. Určitě ale najdeme v našem svazu řadu mladých, kteři se budou chtít
setkávat, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se, ale i zajít třeba do hospody, na bowling nebo někam
provětrat děti.
V dalším roce určitě nezapomeneme na už osvědčené formáty, jako zejména besedy s náměstkem
vnitra pro státní službu, ale rádi bychom udělali i nějaké novinky, a alespoň jedno zajímavé
promítání. Rovněž nás čeká další práce na profilu svazu na síti Facebook. S celým výborem doufáme,
že naše snahy se setkají s ohlasem a úspěchem!
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