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Nábor a udržení členů: 
Inovativní přístupy k náboru odborů  
a udržení studentů vysokých škol. 
Online https:\\zoom.us, 17. února 2021, 13:00 – 14:15 
Cca 45 online účastníků 
 

Cílem webináře je diskutovat o přístupu odborů k náboru studentů vysokých škol. Oslovení mladých lidí v této 
fázi, krátce před jejich definitivním vstupem do zaměstnání na plný úvazek, je pro odbory velmi cennou 
příležitostí ke zvýšení členství mezi mladými pracovníky. V této fázi lze ke studentům přistupovat cíleně, na 
základě oblastí / odvětví / povolání budoucích absolventů, např. zdravotní sestry. 
  
Budeme mít příležitost vyslechnout dva úspěšné příklady organizování studentů a jejich přivítání ve světě 
odborů: 
   

Joe Lahoud, ombudsman společnosti Vision, zástupce mládeže pro Vision na EPSU a také 
zástupce mládeže TCO Sweden na ETUC (Švédsko).  
Joe hovořil o studentské organizaci Vision a jejich úsilí při organizování studentů,  
dále o strategii svého odboru nabízet jak výhody, tak atraktivní podmínky pro vstup studentů a čerstvých 
absolventů, stejně jako terénní aktivity v areálu kampusu, po vzoru náborových praktik.  
Vision zvrátil křivku při organizování studentů a přivítal novou generaci odborů. 
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Leigh Murray a Rachel Wood, Royal College of Nursing  
Leigh představil strategii RCN pro nábor studentů a informoval zejména o tom, jak pandemie vedla k vysoce 
úspěšnému virtuálnímu náborovému programu studentů ošetřovatelství.  
Leigh také popsal jedinečné odbory a profesionální výhody, které RCN nabízí studentům ošetřovatelství ve 
Velké Británii.  
Rachel informovala o krocích, které RCN podnikla k rozvoji role studentského velvyslance RCN. Na příkladu 
pozice RCN kolem nedávné vládní pozice nabízející placené klinické umístění studentům ošetřovatelství 
ukážu, jak se tato role stala životně důležitou pro organizační strukturu organizace. 
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Po prezentacích následovala diskuse.  
 

Pozn. Šv:  Po 15 min od zahájení a po celou zbývající dobu trvání webináře bylo nefunkční připojení internetu 
z důvodu plošného výpadku postihující většinu sítě Pe3ny Net, kterou využíváme. Jeho příčinou bylo selhání 
řídící karty hraničního routeru. 

 
Zapsala: Šárka Vojíková 
V Nových Jirnech 17. února 2021 


