Klíčové aktivity ČES
2017-2018
Příjemný den Vám přeje
Lukáš Šoltys

CÍLE A PRIORITY ČES
1. Motivovat a více zapojit členskou základnu do aktivit spolku
2. Zajistit zařazení povolání „Specialista v ergonomii“ do NSP

3. Připravit sylabus a standardy pro vzdělávání v ergonomii - spolupráce s VŠ
4. Připravit plán odborných a vzdělávacích akcí a seminářů

5. Více a lépe spolupracovat s IEA a FEES – využít jejich standardy a doporučení
6. Zajistit větší propagaci oboru ergonomie – odborná i laická veřejnost

PLÁN KLÍČOVÝCH AKTIVIT 2017 - 2018
1. Definovat oblasti činnosti a sestavit odborné týmy - 16. 3. 2017 – splněno z 90%
2. Tým pro NSP a NSK - pravidelné schůzky a kontakty s MPSV a MŠMT + tvorba sylabu pro „Specialistu v
ergonomii“ – Michaela Kovaříková, Libuše Bělohlávková, Helena Prokopová, Lubor Chundela

3. Tým pro normy a standardy - aktualizace seznamu norem (ISO, ČSN EN) + literatury - Vítězslav Gaja,
Jitka Umlaufová, Jiří Tilhon
4. Plán odborných a vzdělávacích akcí ČES – viz další slide
5. Tým pro odbornou spolupráci s IEA, FEES, CREE - Sylva Gilbertová, Lukáš Šoltys
6. Tým propagace oboru ergonomie – nový interaktivní web ČES, články a publikace, kontakty s
odbornými institucemi, sdruženími v průmyslu, zdravotnictví, školství atp. – bude stanoveno

PLÁN ODBORNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2017
1. Odborná výjezdní konference ČES: 2 dny (pátek + sobota)
termín 16. - 17.6. 2017 ??? – bude upřesněno nejpozději do 15.4.2017

2. Konference ERGONOMIE 2017: 29. + 30. listopad, CEIT a PREMEDIS, garanti ČES a SES
3. Soutěž „The best ERGONOMIC project 2017“ : podzim 2017 – Tomáš Fassati, Lukáš Šoltys
a)

Definovat oblasti či témata ergonomie pro vyhlášení soutěže

b)

Připravit podmínky účasti + kritéria hodnocení

c)

Vydat sborník soutěžních + zajímavých ERGO projektů

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ TÝMY ČES
1. Tým pro NSP a NSK „Specialista v ergonomii“ -

2. Tým pro normy a ERGO standardy 3. Tým pro organizaci odborných akcí ČES 4. Tým pro odbornou spolupráci s IEA, FEES, CREE, SES 5. Tým propagace oboru ergonomie 6. Tým myoskeletální ergonomie 7. Tým pro aplikaci ERGO standardů v různých oborech (školství, doprava, zdravotnictví…) -

Ve všech uvedených týmech je dostatek prostoru pro zapojení
a aktivity členů našeho spolku

PLÁN KONKRÉTNÍCH KROKŮ -

B Ř EZ EN - ČERV EN 2 0 1 7

1. Oslovit členy ČES a požádat je o vyplnění dotazníku a specifikaci v jakých týmech a v jakém rozsahu se

chtějí a mohou zapojit do aktivit spolku – zodpovídá Lukáš
2. Zahájit aktivitu v klíčových týmech (NSP+NSK, Normy+ standardy, Mezinárodní spolupráce) –
zodpovídají „styční důstojníci“ (Míša, Vítězslav a Lukáš)
3. Určit termín pro „Odbornou výjezdní konferenci ČES“, zajistit organizaci a odborný program –
zodpovídají Standa a Lukáš
4. Oznámit IEA a FEES změny v ČES, domluvit možnosti a formu spolupráce – Lukáš, Sylva
5. Monitorovat situaci kolem „Specialisty v ergonomii“ na MPSV a MŠMT – Libuše, Míša, Lukáš
6. Zajistit pravidelnou aktualizaci webu ČES http://www.vubp.cz/ces/ - Standa, Hanka Hlavičková
7. Zajistit zpracování a odeslání daňového přiznání ČES za rok 2017 – David M., Standa, Libor Rejf

Aktivní zapojení členů v týmech
a projektech je základ úspěchu ČES
Přeji Vám všem krásné a pohodové
jaro Lukáš Šoltys

