
Mladí odboráři čerpali inspiraci na společném semináři 
 
 
Také letos navštívili Mladí odboráři OS SOO víkendový vzdělávací seminář pořádaný Odborovým 
svazem zdravotnictví a sociální péče. Loni jsme se na Pálavu vypravili až v červnu, ale letos se seminář 
pro mladé odboráře uskutečnil již 26. - 28. dubna, protože další je naplánovaný už na podzim. 
Semináře se zúčastnilo na 30 mladých odborářů z Česka a Slovenska, převážně žen. Oproti minulému 
ročníku, kdy jsme se akce účastnili s kolegou Daliborem Fadrným, dorazili letos navíc i zástupci OS 
pracovníků kultury a ochrany přírody. Svou účastí nás poctil také zahraniční host, Denis Rohan 
z irských odborů IMPACT sdružující zaměstnance veřejné sféry. Rozhovor s ním Vám přinášíme 
v samostatném článku. 
 
V pátek proběhlo krátké představení programu a cílů semináře, ale to hlavní se uskutečnilo až 
v sobotu. Účastníci se rozdělili do několika skupin a měli nacházet řešení na nejpalčivější problémy 
odborů v dnešní době – jak řešit klesající členskou základnu, neaktivitu členů či špatnou práci 
některých předsedů. Po určeném čase se mladí odboráři opět sešli a vzájemně si prezentovali 
dosavadní výsledky z jednotlivých skupin a dávali dohromady nápady, jak napomoci zlepšení práce a 
sebeprezentaci odborů. 
 
Pro nás, mladé odboráře OS SOO, to byly cenné rady od kolegů napříč odborovými svazy z Čech i 
Slovenka. Poznatky ze společné práce na semináři v Pavlově se jistě odrazí i v našem připravovaném 
materiálu k získávání nových členů, na kterém nyní pracujeme. Naši činnost jsme také přímo na 
semináři prezentovali ukázkou našeho nového letáku „Na co jsou odbory a co prosazují mladí 
odboráři“, který sklidil velký úspěch. Několik účastníků z ostatních OS to dokonce inspirovalo 
k úvahám o vytvoření podobného letáčku. 
 
V neděli vedla program Ivana Břeňková, místopředsedkyně OS zdravotníků. Vzdělávala přítomné o 
kolektivním vyjednávání. Nejprve představila osnovu správného kolektivního vyjednávání a poté se 
věnovala zejména správnému složení vyjednávacího týmu. I v tomto směru byl seminář velmi 
užitečný, zejména pro mladé odboráře, kteří tolik osobních zkušeností s kolektivním vyjednáváním na 
svých pracovištích ještě nemají. 
 
V rámci vytknutí drobných nedostatků přeci jen uveďme, že se v rámci omezeného času semináře 
bohužel nedostalo na vystoupení zahraničního hosta, což je velká škoda, když už k nám vážil tak 
dalekou cestu. Také by neškodilo příště nechat samotné mladé odboráře vystupovat přímo jako 
lektory a moderátory, aby si trénovali i tyto role. 
 
Seminář byl ale celkově velmi povedený a jsem moc rád, že jsem se ho mohl zúčastnit. Jeho obsah se 
přesně trefil do aktuálních témat Mladých odborářů OS SOO. Je vidět, že se odboráři napříč svazy 
potýkají s podobnými problémy a že je u mladých chuť o nich diskutovat a aktivně je řešit. 
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