
 
 

STRATEGIE ORGANIZOVÁNÍ SOS ENERGIE 2021 

 
 

Cíl :     Aktivovat členskou základnu, kterou lze mobilizovat  
    k posílení odborů v náborových kampaních a vyjednávání. 

 
1. Strategie organizování SOS ENERGIE (SOS E) 
2. Rozšíření a sjednocení evidence členů o údaj pracoviště 
3. Vytvoření sítě tváří kampaně SOS ENERGIE: 

 
SOS E Šárka Vojíková,  
GASNET Radim Hasil, Richard Montag, 
INNOGY Šárka Vojíková, Marika Krömer, Petra Andrisová, Romana Peterková  
NET4GAS Miroslav Babák, Zdeněk Břečka, Vladimír Brodský, Karel Homola, František Brabec 
RWE  Richard Havelka, Michal Niemczyk, Petr Hrubý 
 

4. Příprava školení na téma organizování v SOS ENERGIE 
 

5. Zahájení kampaně 
 

Téma organizovaní zařadit na všechna jednání a konference SOS ENERGIE 
Vysvětlovat důležitost organizování 
Prezentovat úspěchy 
Strategii průběžně vyhodnocovat a zlepšovat 
 

→ Aktivní členská základna a posilující SOS ENERGIE 

že prý nebudou 

odbory A3.docx
    

Proč být v 

odborech_SOS ENERGIE 2020.doc
 



 

Výchozí podmínky: 
 

• Zaměstnanec se v zásadě rozhodne vstoupit do odborové organizace, pokud se domnívá, že je to 
v jeho zájmu.  

• Když se přihlásí do odborů, nekupuje fyzickou hodnotu, jako jsou potraviny, ani nekupuje 
definované smluvní služby, jako je pojištění, i když se ukázalo, že mnoho pracovníků členství v 
odborech bere jako určitou pojistku.  

• Téměř každý chce, aby se s ním v práci zacházelo spravedlivě. To znamená, že nikdo nechce 
zažívat diskriminaci, předsudky nebo šikanu ze strany svého manažera nebo zaměstnavatele.  

• Zaměstnanci mají sklon důvěřovat ostatním zaměstnancům, kteří jsou jako oni. Někdy se tedy 
říká, že jsou jako nabíraní členové. Pokud chcete mít více mladých členů, získejte mladé členy pro 
aktivní nábor. Ženy často tvoří velkou část pracovní síly ve veřejném sektoru. Je nezbytné, aby 
více žen bylo povzbuzováno k tomu, aby se aktivně zapojily do odborového svazu.  

• Podstatný fakt je, že členství v odborech vyžaduje prvek důvěry. Důvěry v to, že členství v 
odborech bude pro pracovníka přínosem. Důvěry v to, že odbory prosadí zájmy pracovníka. A 
důvěry v to, že až bude těžká doba, odbory tu pro pracovníka budou. Většina pracovníků nejvíce 
důvěřuje kolegům v práci, takže čím více aktivistů na pracovišti odborová organizace má, tím větší 
je pravděpodobnost, že se k nim přidají další pracovníci. A je pravděpodobnější, že budou 
důvěřovat organizaci, která hovoří o věcech, které jsou pro ně důležité, tedy nejen o platu, ale o 
rovnosti a spravedlivém zacházení v práci. 

 
 
 
Nástroje: 

A. Motivovat členy a aktivisty k propagaci odborů na jejich pracovištích  
B. Vyvíjet činnost na pracovišti, kde pracovníci vidí, že je odborová organizace aktivní v 

jejich zájmu.  

C. Organizovat na pracovišti rozhovory, kde organizátoři nemluví k pracovníkům, ale 
naslouchají jejich problémům.  

D. Zajistit, aby si zaměstnanci – členové i ostatní zaměstnanci - byli vědomi toho, co pro ně 
odborová organizace dosáhla. Úspěchy odborového svazu musí být všude propagovány. 

 

 
 
 
Odborové svazy jsou hrdé své výsledky v boji za spravedlnost na pracovišti. Ty mohou být 
důležité v přilákání pracovníků, aby se zapojili a stali se v odborech aktivními. Pracovníci však 
musí vidět, že je odborová organizace zavázána ke spravedlnosti, a musí pochopit, že odborová 
organizace může dosáhnout spravedlnosti na pracovišti, pouze pokud má jejich aktivní podporu.  
 
Info z Kongresu EPSU 210312 
Po workshopech tým EPSU pomůže s přípravou aktivní odborové sítě, využitím digitalizace, organizací 
školení atd. 
Připravili jsme základní i pokročilé školení, která se právě překládají a budou se organizovat po internetu. 
V letošním roce doufáme i v první prezenční školení. 
Vydali jsme příručku pro nábor Budování odborů – úspěch pro členy: 
 

 
 
Následovat budou další aktivity abychom se stali nejatraktivnějším odborovým svazem.  
Potřebujeme růst, abychom sílili a mohli více věcí ovlivňovat. 
 


