Mladí si ze semináře vezou spoustu inspirace

O víkendu ve dnech 15. – 17. června se v malebné jihomoravské obci Pavlov nedaleko
Mikulova konal seminář zaměřený na práci mladých v odborech, takže se ho zúčastnili i členové
vznikající platformy Mladých odborářů našeho odborového svazu.
Seminář zaštiťoval Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ve spolupráci s Evropskou
odborovou organizací veřejné sféry (EPSU), která celou akci financovala. EPSU sdružuje celkem 8
miliónů členů v jednotlivých odborových svazech veřejné sféry, vedle zdravotníků či hasičů právě
úředníky a zaměstnance veřejné správy. Náš odborový svaz SOO je členem EPSU společně s dalšími 9
odborovými svazy z České republiky a 9 ze Slovenska. Takže je trochu škoda, že se akce zúčastnilo jen
26 mladých lidí ze 4 odborových svazů, na druhou stranu tak mohl seminář probíhat takřka v rodinné
atmosféře.
Náš odborový svaz státních orgánů a organizací jsme reprezentovali já a Dalibor Fadrný,
koordinátor Mladých odborářů OS SOO. Většina účastníků, konkrétně 17 lidí, byla z Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče, dále se zúčastnil jeden zástupce UNIOSu a 4 „zahraniční“ kolegové
ze Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.
Hlavními přednášejícími jednotlivých bloků byli Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS,
Terezie Písařová, nově zvolená předsedkyně Rady mladých ČMKOS a Ladislav „Laco“ Kucharský,
místopředseda zdravotnických odborů.
Víkendový program započal již v pátek večer, kdy proběhlo představení programu semináře a
zejména představení jednotlivých účastníků. Ti byli skutečně z celé republiky, od Plzně, přes Prahu,
Ostravu až po Nitru, takže při sklenkách moravského vína probíhala výměna zkušeností z jednotlivých
pracovišť až dlouho do noci. Práce na státním úřadě, v nemocnici, v sociálních službách či u městské
policie – všude šlo z jednotlivých vyprávění rozlišit vzorce jasně destruktivní politiky současné vlády,
která někdy nedbalostí, někdy s jasným politickým úmyslem likviduje veřejný sektor a zhoršuje
pracovní podmínky státních zaměstnanců.
Jako Mladé odboráře OSSOO nás velice potěšilo, že Odborový svaz zdravotnictví a sociálních
služeb věnuje práci s mladými velkou pozornost a že má i patrné výsledky. I přes tristní platy, kterých
se zaměstnancům v sociálních službách dostává, se daří odborům nacházet zde stále nové lidi, kteří
jsou ochotní obětovat svůj čas, peníze a energii, aby se mohli věnovat odborové činnosti a udělali
něco pro zlepšení situace na svém pracovišti.
V sobotu ráno jsme seminář začali vystoupením Josefa Krejbycha, koordinátora EPSU pro náš
region. Josef představil činnost evropských odborů státních zaměstnanců, na což následně Terezie
Písařová navázala přednáškou o činnosti sítě mladých v EPSU. Terezie zná její činnost velmi dobře,
neboť je za ČR přímo členkou vedení evropských mladých odborářů veřejného sektoru. Poslední
seminář mladých EPSU navštívil v Belgii i náš člen Dalibor Fadrný a bude Vás o něm informovat
v samostatném článku. Pokud nám to naše skromné síly dovolí, budeme s evropskou sítí mladých
spolupracovat i nadále, stejně jako s Radou mladých ČMKOS, o jejíž činnosti se účastníci semináře
rovněž dozvěděli z podrobné prezentace Terezie Písařové.
Zbytek dne byl věnován zejména praktickým zkušenostem, jak lépe pracovat na získávání
nových členů do odborů, jak plánovat a vést kampaně a jak komunikovat se zájemci o členství. Ivana
Břeňková z OS zdravotníků také přestavila případovou studii úspěšného lobbingu.
Odpoledne patřilo zážitkové turistice v podobě výletu na nedalekou zříceninu Dívčí hrad. Po
nabrání sil po odpolední túře se v diskusi o aktuálních problémech na jednotlivých pracovištích
pokračovalo i u večeře a dokonce i u sledování fotbalového zápasu Česko Polsko, během kterého
jsme se pokusili do odborů získat i přítomné residenty z našeho hotelu. Pro naše nadšení měli slova
chvály, ale do odborů nevstoupili. I tak šlo ale o dobrý trénink nově nabytých kompetencí.

Nedělní dopoledne bylo věnováno diskusi o možných metodách náboru nových členů a práce
s členskou základnou. Radka Sokolová představila chystaný plán na velký balíček benefitů pro členy
ČMKOS ovládaný přes webový portál. Kolem tohoto tématu se strhla živá diskuse, v níž většina
účastníků vyjadřovala s projektem souhlas.
Víkendový seminář, přestože tak rychle uběhl a spoustu zajímavých témat jsme jen načali a
neměli už čas je více rozvést, byl pro nás jako mladé odboráře velmi užitečný, protože tematicky
směřoval přesně k tomu, čemu se chceme věnovat, tudíž získávání nových členů a celkové
profesionalizaci práce v této oblasti. A zároveň byl skvělou příležitostí, jak se seznámit s fungováním a
činnostmi evropských struktur zaměstnanců veřejné sféry a jejich sítě mladých, což je organizace,
se kterou bychom rádi navázali další spolupráci.
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