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Brusel, 18. května 2020 

Členům pracovní skupiny industriAll Europe budování kompetencí odborů (PS BTUP) 
Všem členským organizacím industriAll Europe  
 

Vážení kolegové, 

Věc: Doporučení, jak se připravit na budování silnějších odborů v post-koronovém období  

IndustriAll Europe věnuje velkou pozornost důsledkům nákazy COVID-19, blokování a dopadům na 

pracovníky v našich průmyslových odvětvích. Čelíme obrovským výzvám. Kromě hlavních zdravotních 

rizik jsou pracovníci zasaženi také zkrácenou prací, nezaměstnaností a prací z domova – často s dvojím 

zatížením rodinného života. V této době ohrožení zdraví a pracovních míst jsou silnější odbory 

důležitější než kdy jindy. Jsme přesvědčeni, že silné odbory podporované bezpečnými kolektivními 

smlouvami mohou pozitivně ovlivnit pracovní a životní podmínky průmyslových pracovníků v post-

pandemické ekonomice v Evropě. 

Prioritou industriAll Europe je organizování kolektivního vyjednávání! 

Krize COVID-19 velmi osvětlila, že pouze v zemích, odvětvích a společnostech, kde odbory vedou 

spolehlivý sociální dialog se svým protějškem, se stabilními strukturami kolektivního vyjednávání, 

mohou mít pracovníci a jejich rodiny dostatečnou ochranu. Zatímco v jiných zemích a společnostech 

se krize používala k omezení nebo co hůř – ke zničení právní ochrany pracovníků a pozastavení 

kolektivních smluv. 

Musíme zajistit, aby v post-koronovém období zůstaly pracovní předpisy, pracovní podmínky, 

kolektivní smlouvy, individuální pracovní smlouvy a mzdy jako dříve nebo dokonce byly posíleny. 

Pouze se silnými a aktivními odbory můžeme úspěšně bojovat za zdraví pracovníků, příjmy, pracovní 

místa a naše průmyslová odvětví v celé Evropě. 

Toto je ten pravý čas na přípravu organizování a na nábor pracovníků, při aktivaci a udržení členů! 

 Klíčová doporučení PS BTUP zůstávají stejná, jako předtím: 

✓ Organizování za silnější pozici v kolektivním vyjednávání 

✓ Vytvoření organizační kultury 

✓ Identifikování a školení organizátorů 

✓ Budování organizačních kampaní 

V období fyzického distancování, zkrácené práce a práce z domova je třeba odpovídajícím způsobem 

přizpůsobit metody budování síly odborů. 

 

 

 



 

Organizování dostává podporu ze strany digitálního organizování! 

Zde shrnujeme několik rad a tipů, které přispěly k pozitivním výsledkům nedávných organizačních a 

náborových kampaní členských organizací. Rádi bychom je představili za účelem budování odborových 

sil v době digitálního organizování a za účelem přípravy budování silnějších odborů v post-koronových 

časech: 

• Vytvořte dobrou databázi: Každá organizační kampaň potřebuje dobrou databázi s 

kontaktními údaji. Odboroví organizátoři / aktivisté mohou využít dobu uzamčení k přímému 

kontaktování pracovníků telefonicky nebo prostřednictvím jiných nástrojů digitální 

komunikace. 

• Vytvořte přesvědčivý příběh: Při rozhovoru s pracovníky, je důležité předvídat jejich 

potřeby. Proměňte strach jednotlivých pracovníků v kolektivní zdroj energie. 

• Komunikujte prostřednictvím strategického naslouchání: Strategické naslouchání znamená 

vybudovat spojení, pomoci pracovníkům zjistit kdo sami jsou, že pouze kolektivní akce vede 

k lepšímu pracovnímu životu. Připravte svůj organizační a komunikační tým konkrétním 

školením a psychologickým vedením. 

• Identifikujte dobrý problém: Body kampaně musí odpovídat konkrétním požadavkům 

pracovníků; musí tedy pocházet od pracovníků. V době uzamčení, práce na dálku a fyzického 

distancování se pracovníci cítí nejistě a často od zaměstnavatele chybí informace o jejich 

pracovišti. To může být dobrým výchozím bodem k oslovení zaměstnanců. 

• Udržujte tempo: Používejte telefonní hovory po dobu, kdy se nemůžete osobně setkat. To 

může být obtížné pro mnoho aktivistů bez zkušeností s takovým voláním, ale s nějakou praxí 

to většina z nich dokáže. Organizování vyžaduje osobní setkání, ale digitální setkání mohou 

toto období překlenout. 

• Budujte důvěru: Udržení pracovníků je důležitým tématem pro všechny odborové 

organizace. Odborové svazy musí najít řešení, jak udržet pracovníky, kteří mají zájem o 

odbory. Nejlepší způsob je, ukázat pracovníkům, že dokážou společně řešit problémy. 

Navštivte naší web-stránku k získání rad a tipů v oblasti budování kompetencí odborů  a také dobrých 

příkladů kampaní našich členských organizací. Pokud má Váš svaz zájem více se zapojit do 

organizování, kontraktujte: Ildiko Krén, politickou poradkyni industriAll Europe, 

ildiko.kren@industriall-europe.eu  

 

S pozdravem, 

 

Luc Triangle 

Generální tajemník 
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