ČES
hodnocení 2017 a priority 2018

Příjemný den Vám přeje
Lukáš Šoltys

CÍLE A PRIORITY ČES – ZHODNOCENÍ 2017
1. Motivovat a více zapojit členskou základnu do aktivit spolku
a)

splněno pouze částečně – většinou pasivní účast, chybí akce pořádané členy

b)

v roce 2018 se pokusíme změnit způsob a formu naší spolupráce

2. Zajistit zařazení povolání „Specialista v ergonomii“ do NSP a NSK
a)

vše je na dobré cestě, MPSV a MŠMT bohužel pracuje dost pomalu

3. Připravit sylabus a standardy pro vzdělávání v ergonomii
a)

splněno max. z 30% - nutná větší aktivita odborného týmu

CÍLE A PRIORITY ČES – ZHODNOCENÍ 2017
4. Odborné a vzdělávací akce
a)

proběhly 2 úspěšné akce ČES (Nymburk, Ostrava) – podíl členů na aktivní organizaci max. 10%

5. Více a lépe spolupracovat s IEA a FEES
a)

aktualizace údajů o ČES, pravidelná mailová komunikace

6. Zajistit větší propagaci oboru ergonomie – odborná i laická veřejnost
a)

pravidelné přednášky na konferencích a odborných akcích

b)

aktivní propagace akcí ČES na internetu, SP ČR, BOZP Info atd.

HOSPODAŘENÍ 2017 A PŘÍSPĚVKY 2018
1. Lukáš Š. prezentoval výsledky hospodaření za rok 2017: příjmy cca 181tis.Kč,
výdaje cca 98tis., zůstatek na účtu k 31.12.2017 108.500 Kč
2. Členské příspěvky pro fyzické osoby (přihlášky schvaluje předsednictvo) - rok 2018:
a)

člen ČES = 1.000 Kč

b) senioři (nad 70let), studenti a čestní členové = 500Kč

3. Členské příspěvky pro právnické osoby (vhodnost vstupu posuzuje předsednictvo):
* firma 6tis. Kč/ rok (účast na akcích ČES max. 3 lidi)
* firma 10tis.Kč/ rok (účast na akcích max. 6 lidí)
* firma 15tis.Kč/ rok (účast na akcích max. 8 lidí) + reklama na webu
* firma 20tis. Kč/ rok (účast na akcích max. 12 lidí) + reklama web
* členství otevřené i pro univerzity, VŠ, odborné školy a instituce atp.
* vždy určena zodpovědná osoba pro komunikaci s ČES tzv. „odborný garant“
Proběhla celkem bohatá a zajímavá diskuse k výše uvedeným bodům.

Členská schůze schválila hlasy všech přítomných členů výsledky hospodaření za rok 2017 a výši
členských příspěvků pro rok 2018.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018
1. Hospodář ČES David Michalík do 23.2. zkontroluje seznam aktivních členů ČES
včetně přidělených variabilních symbolů a připraví seznam pro platbu příspěvků
2. Nejpozději do 16.3.2018 předsednictvo schválí a zveřejní podklady pro platbu na webu ČES
a mailem informuje členy o placení příspěvků – zodpovídá Lukáš
3. Termín pro zaplacení příspěvků je nejpozději do 30.5.2018

“KULATÝ STŮL“ - ZPĚTNÁ VAZBA 2017- PLÁN 2018
1. Komentáře k aktivitám ČES:
a)

co se povedlo aneb s čím jsem spokojen

b)

co se nepovedlo aneb zkusíme to zlepšit

2. Komentáře k mému osobnímu zapojení do aktivit ČES:
a)

čím konkrétně jsem přispěl v roce 2017

b)

jaké činnosti nebo akce zajistím či zorganizuji v období 2018 - 2019

CO SE POVEDLO
1. zvýšená aktivita – akce Nymburk, vzájemné poznání
2. „Specialista v ergonomii“, „ERGO normy a standardy“ – vznik odborných týmů
3. Konference Ostrava – 150 účastníků, úspěšná a přínosná akce, díky za organizaci týmu SES
4. Informace členům – zlepšená komunikace předsednictva s členskou základnou, důležité

informace jsou k dispozici na webu ČES

CO ZLEPŠIT – PLÁN KLÍČOVÝCH AKTIVIT 2018
1. Více výstupů z odborných týmů
2. Specialista v ergonomii – dokončit zařazení do NSP a NSK – zodpovídá Lukáš, Standa a Helena P.
3. ERGO normy a standardy - vydat seznam klíčových norem – zodpovídá Jitka Umlaufová
4. Podklady pro vzdělávání – nutno dopracovat – zodpovídá Michaela Bendová

5. Zvážit rozdělení činnosti do sekcí – projedná předsednictvo
6. Nový web ČES: návrh nového designu a struktury webu – Lukáš a Tomáš F.
7. Konference BOZP Ostravice 18.-19.4.2018 - http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8326
8. Platforma pro komunikaci a publikaci na webu – možnost stáhnout seznam norem, metodiky,
články atp.

PLÁN ODBORNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2018
1. Odborná výjezdní konference ČES: 2 dny (pátek + sobota)
předběžný termín 8.-9.6.2018 – bude upřesněno nejpozději do 15.4.2018
2. Soutěž „The best ERGONOMIC project 2018“ : podzim 2018 – 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

3. Konference ERGONOMIE 2019: vytvořit tým pro přípravu akce

Všichni členové mohou posílat tipy na zajímavé odborné akce,
publikace či projekty - adresy na kolegy máme v mailu nebo na
Google disku

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 – všichni členové mohou

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

