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Lepší místní organizace ČSSD je možná!
Tato příručka pro členy a místní organizace ČSSD si klade za cíl jim
poradit jak lépe fungovat. ČSSD podporu práce na místní úrovni
podle nás dlouhodobě zanedbává. Místní organizace se drží pouze
vlastními silami místo toho, aby strana investovala do jejich rozvoje
a vzdělávání, hledala v nich politické talenty a jejich prostřednictvím komunikovala s občany. Na webové stránce ČSSD není v kolonce „Naši lidé“ pro členy ani místo. Tušíme, že jich je kolem 20 000.
Ale to je tak vše, co o našich členech víme. Kolik je místních organizací, se na webové stránce ČSSD ani jejím intranetu také nedozvíte. Nakonec jsme vyšli z volebních údajů ČSÚ a odhadujeme počet
místních organizací na 1 200.
Místní organizace jsou různě velké a jejich složení co do počtu všech
členů a aktivních členů se liší. Tato příručka slouží jako zdroj inspirace. Každá místní organizace ať si vybere, co se jí líbí, na co má síly
a co v místě lze použít.
Po návrzích změn Stanov z prosince 2017 k větší otevřenosti, demokratizaci a modernizaci ČSSD je tato příručka dalším větším počinem iniciativy Lepší ČSSD je možná! Je darem k 140. výročí založení
České sociálně demokratické strany, které si připomínáme 7. dubna 2018.
Vyzýváme členy a příznivce, aby se zapojili do stejnojmenné facebookové skupiny Lepší ČSSD je možná! a podíleli se na diskusích
o dalším směřování ČSSD. Výzvy jsou velké a týkají se pěti okruhů: 1)
program, 2) lidé, 3) vzdělávání, 4) komunikace a 5) fungování strany.
Tak si vyměníme zkušenosti, nápady a rady, které umožní případné
doplnění. Podněty přijímáme i na e-mail lepsicssd@seznam.cz. Sle-

dujte též webovou stránku www.lepsicssd.cz a facebookovou stránku
Lepší ČSSD je možná.
Jenom společným, vytrvalým a nadšeným úsilím zajistíme, aby
ČSSD získala zpět hrdost svých členů a důvěru svých voličů.
Lepší ČSSD je možná!
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