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Již pátým rokem organizuje CEVRO projekt s názvem Politický manažer profesionál. Jeho cílem je
pomoci ke zdokonalování znalostí a zkušeností profesionálního aparátu Občanské demokratické
strany. Letošní jarní část byla ve znamení informačních technologií a moderní komunikace. Manažeři
ze všech oblastí České republiky se sjeli k dvoudennímu školení, během kterého si vyslechli
přednášky na téma využití dobrovolníků a internetu v politické kampani.
Expert na politický marketing Marek Buchta jim ve své přednášce nastínil princip fungování
dobrovolnických týmů, jejich organizaci a význam. To vše na konkrétních příkladech ze států, kde
dobrovolníky úspěšně využívají. Modrý tým ODS je pokusem, jak praxi dobrovolných podporovatelů
přenést mezi české voliče, a manažeři se tak mohou s teorií ze školení setkat v reálné kampani již teď
před volbami do Evropského parlamentu.
Druhou přednášku jsem pro manažery připravil já na téma využití internetu v politické komunikaci.
Hlavním tématem byly sociální sítě, především v Česku stále populárnější Facebook a také servery
na sdílení videa, jakým je například nejoblíbenější YouTube. Přednáška opět mohla skloubit
teoretické zkušenosti našich partnerů ze zahraničí s praktickým využitím obou jmenovaných
prostředků v kampani do Evropského parlamentu.
Kromě dvou přednášek absolvovali manažeři také test znalostí kancelářského balíku MS Office, který
měl odhalit místa, která je potřeba v počítačových dovednostech zlepšovat.
Když mluvíme o volbách do Evropského parlamentu, je asi také vhodné zmínit školení kandidátů,
které CEVRO uspořádala ve spolupráci s ODS. Téměř dvě desítky kandidátů se v půlce dubna setkali,
aby si pohovořili o kampani před červnovými volbami. Dále pro ně CEVRO připravilo rozbor
nejaktuálnějších průzkumů veřejného mínění z dílny Ipsos Tambor a také přednášku docenta Petra
Robejška na téma Evropa a ekonomická krize. Jedním z hostů školení byl také jeden z manažerů
kampaně britské Konzervativní strany Stephen Parkinson.
Jak se již stalo pravidlem před každými volbami, kandidáti si ze školení odnesli Průvodce evropského
pravicového kandidáta na CD.
Tolik dvě akce, kterými CEVRO podpořilo pravici v letošním roce, kdy nás s největší
pravděpodobností čekají kromě voleb do EP také důležité volby poslanecké.

Večer během školení zpříjemnil manažerům turnaj v curlingu

