
         FINAL 
 
 

Náborové a organizační strategie – posuňme je na další úroveň 
Online schůzky od 9. listopadu do 9. prosince 2021 

 
 

Cíle: 
- pokračovat v diskusi o tom, jak provádět organizování a nábor i v době pandemie a jak 

zajistit, aby se to projevilo v politice odborového svazu  
- vyměnit si zkušenosti a nabídnout příklady odborových svazů ze zemí střední a východní 

Evropy při rozvoji odborového organizování  
- pochopit nezbytnost vedení členské evidence v digitální formě a digitálně komunikovat 

s členskou základnou  

- prodiskutovat další strategie navržené během strategických workshopů 
 

PROGRAM: 

Závěrečné setkání: 9. prosince  
10:00 – 12:00 SEČ 
40 účastníků z 20 organizací 
 
Úvodem shrnutí předcházejících akcí od 9. listopadu t.r. do dnes. 
 

1. Digitalizace členské evidence 

Prezentace, otázky a odpovědi, diskuse 

Databáze je zcela klíčová pro plánování a komunikaci. Je nezbytným prvním krokem k vytvoření 

Strategie organizování. Databáze může být plnohodnotným nástrojem pro organizování.  

Aslak – Uniofy, Finsko, představil dosud nejlépe vedenou databázi vytvořenou externí softwarovou 

společností a přizpůsobenou potřebám odborových organizací. Tato platforma je nejen databází ale 

také nástrojem k organizování. Data mohou být převzata mj. z MS Excel. Údaje spravuje pověřený 

kolega a ostatní mají nastaveny různá uživatelská práva.  

Platforma zahrnuje i kalendář s plánem akcí, prostor pro chat, kolektivní smlouva a v případě jejich 

souhlasu i nečleny. 

Jedná se o placenou službu zahrnující údržbu a vývoj. Aktuálně není v Češtině. 

 

2. Obecné komentáře a závěry na základě diskusí během individuálních konzultací 
 
Vždy byly předmětem diskuse databáze a její struktura a možné využití. 
Druhým tématem byla také ve všech případech komunikace a její význam. 
 



Jan Šusta komentovat, kde stojí v budování strategie zdravotníci: 
 

1. Analýza stávající organizace (počty a věk dle lokalit) 
2. Mediální kampaň s legislativní tématikou 
3. Vzdělávání všech členů (dvoudenní akce) s příležitostí najít nové lídry a aktivisty 

 
 

3. Následné kroky – co můžeme společně dělat v budoucnu  

 

Připravujeme další akce a projekty. 

Navážeme na Organising and Power  

Nabídka místního proškolení, jednou osobně a dva krát online. 

Podpora tvorby databáze 

Další setkání jako dnes 

Sdílení materiálů 

A další podpora 

(v případě zájmu poslat e.mail) 

 

Výzva ke sdílení případových studií, akcí, mobilizace apod. 

 

 

4. Zhodnocení a závěr 
 

Růst členské základny znamená růst síly pro ovlivňování budoucnosti.  

Členská základna je klíčová! 

Potřebujeme zmapovat přirozené vůdčí osobnosti a aktivisty- 

Jak se bude členská základna vyvíjet v budoucnu a jaké budou naše kroky? 

3. června 2022 je plánován tzv. Akční den, který lze spojit i s náborovou kampaní. 

 

V Nových Jirnech 9. prosince 2021 

Zapsala Šárka Vojíková 


