
 
 

Strategie náboru a organizování – pojďme na další úroveň 
Konzultace 30. listopadu 2021, 12:45 – 13:20 hod, Zoom 

 

 
 
Předsedkyně SOS ENERGIE úvodem shrnula stav tvorby Strategie organizování 
SOS ENERGIE 2021 (viz zápis ze Školení 211124) s tím, že se nacházíme u 2. 
stanoveného kroku, kterým je rozšíření a sjednocení evidence členů o údaje Obec a 
Útvar k následnému zmapování zastoupení SOS ENERGIE v jednotlivých lokalitách 
a zastoupení v organizačních útvarech zaměstnavatelů. 
 
Následovala diskuse podoby naší databáze, mapování sektoru, vývoj členské 
základy, mapování potenciálu nových členů. Za velmi důležité pokládají zástupci 
odborného týmu strukturu lidí, kteří se na strategii aktivně podílí. 
 
Z pohledu zástupců EPSU pro nábor a organizování jsme udělaly velký pokrok a 
jdeme správným směrem. Je logické, že takové věci jako je tvorba strategie 
organizování, potřebují více času. 
 
EPSU nabízí další podporu a zašle soubor podpůrných dokumentů v češtině. 
Do budoucna také nabízí realizaci školení pro klíčové zástupce naší kampaně. 
 
  



16. 03. 2021 Strategie organizování SOS ENERGIE 
 

 
 
18. 08. 2021 KRP SOS ENERGIE 

 
KRP SOS ENERGIE zašle předsedkyni doplněnou databázi členů k dalšímu zpracování a doplnění Strategie 
organizování SOS ENERGIE 2021 

 

 

1. Jaké kroky jste podnikli za účelem provádění této organizační strategie? Příklady:  

a. vnitřní reorganizace  

b. stanovení cílů pro místní (a/nebo krajské) organizace  

c. spuštění kampaní atd. 

 
1. Strategie organizování SOS ENERGIE (SOS E) 
2. Rozšíření a sjednocení evidence členů o údaj pracoviště – v procesu …. 
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 

 
STRATEGIE ORGANIZOVÁNÍ SOS ENERGIE 2021 bude aktualizována po 
konzultaci se zástupci EPSU 30. listopadu 2021 a projednání na KRP SOS 
ENERGIE 2. prosince 2021. 
 
 
V Nových Jirnech 30. listopadu 2021 
Zapsala Šárka Vojíková 


