První blok pilotního ročníku Odborové akademie
Ve dnech 6. – 8. května 2016 se v Praze uskutečnil první blok pilotního ročníku projektu Odborová
akademie, pořádaného ČMKOS a pražským zastoupením nadace Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
O akademii byl velký zájem, a z našeho odborového svazu byla účast umožněna třem členkám. Rády
bychom se s Vámi touto cestou podělily o naše dojmy a poznatky z prvního bloku.
První víkend sestával z několika poměrně různorodých bloků. Na úvod jsme se pochopitelně
vzájemně seznámili mezi účastníky (celkem 15 odborářů do 40 let z různých svazů) a také
s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou a vědeckou pracovnicí FES Kateřinou Smejkalovou,
které nás akademií provázejí. Vybráno bylo myslím výborné místo, neformální, pohodlné, přesto
profesionálně vybavené centrum Impact Hub Praha. Během pátečního odpoledne a večera jsme
formulovali svá očekávání a představy a cíle, které bychom rádi během čtyř bloků akademie naplnili,
a velice rychle jsme zjistili i to, nakolik jsou problémy a úkoly odborářů podobné skrz jednotlivé svazy,
a v čem se liší.
Během těchto tří dnů jsme se seznámili jednak s historií odborového hnutí, jednak se současnou
situací, strukturou a postavení odborů v České republice a jejich nejaktuálnějšími úkoly. O těchto
záležitostech jsme se dozvěděli od nejpovolanějších, jak od Radky Sokolové, tak od předsedy ČMKOS,
Josefa Středuly. Jeho prezentace byla zajímavá, proložená důležitými údaji, nešlo však jen
o suchopárná čísla. Můžu konstatovat, že vespolek oceňujeme skutečnost, že v současném vedení
ČMKOS jsou lidé fundovaní, s množstvím znalostí i zkušeností, se zapálením pro věc, i s osobním
charismatem. Je důležité si připomínat, že odbory nerovná se ROH a že smyslem a účelem odborové
práce není jen rozdílení benefitů. V současné politické a hospodářské situaci jsou odbory důležitým
sociálním partnerem a významným společenským aktérem, a jako takové se už mohou pochlubit
řadou úspěchů.
Další témata podrobněji popíší kolegyně, já se už omezím jen na konstatování, že jestli další tři bloky
budou tak přínosné jako ten první, půjde bezesporu o velice zajímavý a přínosný projekt, ve kterém
lze účast i do budoucna jen doporučit.
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