POZVÁNKA NA ONLINE WORKSHOPY
HISTORIE, ODBORY A SPOLEČNOST
Již od poloviny 19. století, tedy více než 150 let, jsou odbory trvalou, nepominutelnou součástí moderního světa a
prakticky stejnou dobu provázejí i vývoj českého národa. Přitom povědomí o této organizaci vytvářejí (kromě
současných konkrétních zkušeností) jen vzpomínky na tu podobu, kterou jim vtiskl totalitní režim. Proto je
důležité ukázat jejich minulost, bez příkras i bez záměrného snižování, s respektem k faktům.
ČMKOS proto v rámci projektu „Sociální dialog a Společnost 4.0“ organizuje workshopy, které by měly přiblížit
téma odborů a jejich působení v minulosti a zvýšit porozumění pro otázky sociálního dialogu v přítomnosti i
budoucnosti.
V těchto workshopech bychom tedy chtěli nastínit, jak odbory vznikly, jaké naděje s nimi byly spojovány, jak
potom rostly a mohutněly, jak procházely válkami, totalitními systémy, dobami konjunktur i krizí 20. století a jak
konečně hledaly své místo v současné společnosti. Vedle „velkých“ témat bychom chtěli upozornit i na některé
aspekty každodenní odborové práce.
Pro námezdně pracující představovaly odbory šanci, jak dosáhnout vyšších mezd či zkrácení pracovní doby a
vůbec jak se domoci důstojných pracovních podmínek, podporovaly nezaměstnané, přinášely vzdělání a kulturu,
protestovaly proti válce a bezpráví. Jako početná organizace, postavená na principu solidarity, se daly i zneužít –
ani tyto momenty nechceme zamlčovat. Je však třeba si vždy uvědomovat, že odbory jsou především takové, jaké
si je přejí mít jejich členové a jaké si je udělají.
Účast na workshopech je otevřena všem, není podmíněna ani pracovní pozicí, ani členstvím v odborech.
Workshopy pořádá ČMKOS ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Workshopy se uskuteční online prostřednictvím MS Teams v následujících termínech:
•
•
•
•
•
•
•

Středočeský kraj, 7. 4. 2021
Praha, 14. 4. 2021
Zlínský kraj, 21. 4. 2021
Jihomoravský kraj, 28. 4. 2021
Jihočeský kraj, 5. 5. 2021
Plzeňský kraj, 12. 5. 2021
Ústecký kraj, 19. 5. 2021

•
•
•
•
•
•
•

Královéhradecký kraj, bude upřesněno
Pardubický kraj, bude upřesněno
Liberecký kraj, bude upřesněno
Moravskoslezský kraj, bude upřesněno
Kraj Vysočina, bude upřesněno
Karlovarský kraj, bude upřesněno
Olomoucký kraj, bude upřesněno

Z online workshopů nebude pořizován žádný audiovizuální záznam. Pro účast je nutné se registrovat na tomto
odkazu. Před samotným konáním online workshopu obdržíte na svůj uvedený e-mail veškeré informace
potřebné pro úspěšné přihlášení.
V případě dalších dotazů a upřesnění kontaktujte prosím pracovníky Všeodborového archivu ČMKOS. Program
workshopu je nedílnou součástí pozvánky. Těšíme se na viděnou a slyšenou, byť jen prostřednictvím obrazovky
počítače.
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Workshopy probíhají v rámci projektu „Sociální dialog a Společnost 4.0“, který je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

