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Cíle akce 

 

Podpořit sociální dialog klíčové odborové centrály s jejími členy i nečleny. Hlavní cíle 
akce jsou následující:  
 

i) jasně indentifikovat oblasti, ve kterých odbory přináší svým členům podporu  
a výhody 
ii) podpořit image odborů jako organizace, jejímž hlavním zájmem je ochrana  
a podpora  zájmů svých členů (či obecně zaměstnanců) v zaměstnání 
iii) zvýšit informovanost a dostupnost poskytovaného poradenství  
iv) podpořit akvizici nových členů 
 
Scénář akcí 
 

Základní aktivitou akce bude velkoplošný  „infostan“ s pracovišti, poskytujícími praktické 
informace pro příchozí veřejnost. Odborný obsah (obsazení stanu specialisty) bude 
zajištěn centrálou ČMKOS (čtyři pracoviště), ev. RROS, odborové svazy. Tato 
„poradenská pracoviště“ budou fungovat v rámci celkového konceptu autonomně s cílem 
poskytovat maximum informací z dané oblasti, např.: bezpečnost práce, právní 
poradenství, odbory plus, mladí odboráři, atd. 
 

Kromě „poradenských pracovišt“ budou na každé akci přítomny kontaktní osoby které 
budou aktivně komunikovat s příchozí veřejnost, vybaví příchozí základními 
infomateriály, popř. ji směřují na „poradenské pracoviště“ Akce se účastní i frekventanti 
vzdělávacího cyklu „tváře odborů“, jejichž cílem bude participovat na tiskové konferenci  
a navazovat komunikaci s příchozími, v případě potřeby vysvětlovat roli a postoje odborů 
k aktuální situaci a tímto působit jako terénní moderátoři celé akce. 

 
Bodový scénář: 
 
7.00 - 11.00  Stavba a příprava infostanu, instalace zařízení 

 Stavba a příprava stanu, instalace zařízení a techniky – zajišťuje agentura  
 
11.30 - 12.30  Tisková konference  (TK) 

 TK -  11.30hod (cca 20 min + občerstvení) 
 Tisková konference v prostoru „stanu“ za účasti lokálních médií (na TK vystoupí 

zástupce ČMKOS, absolvent vzdělávání „tváře odborů“, zástupce RROS); o 
účast na TK budou požádáni i zástupci krajské samosprávy - informace o 
spolupráci s odbory v daném regionu - má-li RROS doporučení kdo by byl 
vhodným vystupujícím – prosím o zaslání návrhu; 

 agentura vydává tiskovou zprávu primárně určenou pro lokální média.  
 
12.30 - 16.30 Program pro veřejnost 
 

 Zahájení programu pro veřejnost 
 Podkresová hudba 
 Obrazovka s info smyčkou 
 Aktivní komunikace s veřejností vně i uvnitř stanu, pozvání k „poradenským 

stolkům“; distribuce propagačních materiálů v prostoru akce,  
 Poradenská pracoviště 
 Občerstvení v blízkosti stanu 
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 Hostesky realizují anketu mezi veřejností (cíl: hodnocení akce, terénní sběr 
základních dat vztahujících se k činnosti odborů) 

 
16.30 - 20.00 Ukončení akce, demontáž stanu, úklid prostor 
 

Claim a grafický návrh pro výjezdy  
 

Agentura navrhla a na schůzce 16/1 s RSOK  byl přijat ústřední claim pro akce ve znění 
“ ČMKOS - Odbory na vaší straně” resp. jeho zkracenou verzi “Odbory na vaší 
straně”. 
 

Vizualizace infostanu:  
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3. Inventář akcí 

 
Stan s osvětlením  

Stan 6x12m s okny na polovině plochy stěn, bílý,  
 

předběžná dispozice stanu A - s technikou 
 

 

Oblečení a označení 
 
Vesta rozlišovací/reflexní s logem akce 
“Placka” prům. 8 cm/různé motivy  
 

 
 

 
Elektropřípojka 
 

Stan bude vybaven elektropřípojkou 220V/16A, s možností připojení notebooku v části 
stanu určeném pro poradenské stolky. 
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PR a informační nástroje k výjezdům  

Budou připraveny informace pro odborové organizace (rozešleme elektronicky), 
informace v Sondách revue, informace poskytneme regionálním médiím, bude zřízen 
samostatná webová stránka (Microsite). 

 
Microsite 

- jednoduchá microsite www.odborynavasistrane.cz s informačním charakterem  
- schéma: 

-  
 

 
POZN.: Odkaz právní poradna - základní text a odkaz na www.odbory-online.cz.  
 
Přehled termínů a míst konání: 

 

 

 

 

4. března 
2014 

5. března 
2014 

18. března 
2014 

19. března 
2014 

25. března 
2014 

26. března 
2014 

Ostrava Karviná 
Hradec 
Králové Náchod Plzeň Rokycany 

Masarykovo 
náměstí  

Masarykovo 
náměstí  

Masarykovo 
náměstí  

Masarykovo 
náměstí  

Náměstí 
republiky 

Masarykovo 
náměstí  

http://www.odborynavasistrane.cz/
http://www.odbory-online.cz/

