Workshop pro členy Asociace
Sdílení dobré praxe

KULTURA ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ PRÁCE
Termín

17. dubna 2019

Čas

09:00 – 16:00 hod.

Místo

Hotel U kozičky, Rooseveltova 262/11, Teplice a
Výrobní závod firmy UNIFRAX, Dubí u Teplice

Pro koho je seminář určen
Zástupce firem odpovědných za BOZP. Doporučujeme účast i jejich nadřízených
s kompetencí rozhodování či spolurozhodování o případných změnách ve firmě.

Cíl workshopu
Sdílení dobré praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci
získají informace, znalosti a praktické příklady z členských firem s možností návštěvy
jejich výroby. Součástí workshopu bude i diskuze a sdílení dobré praxe všech
účastníků workshopu.

Program


08:30 - 09:00

Prezence



09:00 - 09:15

Zahájení
Jan Brázda a Marek Novák (ASKP ČR)



09:15 - 10:00

1. Správná praxe BOZP ve firmě Unifrax
Miroslav Kříž, manažer rizik



10:00 - 11:00

Exkurze do výrobního závodu Unifrax
Principy správné BOZP - praxe v prostředí výrobního provozu,
zároveň forma „hazzard spotting“ tour pro účastníky
Přesun účastníků



11:30 - 12:15

Zpětná vazba z prohlídky závodu Unifrax
Pozitivní zpětná vazba, návrhy na zlepšení, prostor pro otázky



12:15 - 13:15

Oběd



13:15 - 14:30

2. Správná praxe BOZP ve firmě Knauf Insulation
Jana Lovásová, HSE & Systems Manager



14:30 - 15:15

3. Správná praxe BOZP ve firmě AGC Flat Glass Czech
Petr Markl, hlavní dodavatel BOZP pro AGC Flat Glass Czech



15:15 - 16:00

Dotazy a diskuze



16:00

Ukončení workshopu

* Změny programu možné

Přihlášení
Nejpozději do 5.
https://goo.gl/FkJsGv.

4.

2019 pomocí odkazu na registrační formulář zde:

Seminář je bezplatný a je určen pro členy Asociace sklářského a keramického
průmyslu ČR.

Povinné vybavení
Účastníci exkurze do výrobního provozu musí mít vlastní bezpečností obuv, pracovní
brýle a reflexní vestu

Možnost ubytování
Doporučujeme využít ubytování přímo v hotelu U kozičky, kde proběhne
workshopu (http://www.ukozicky.cz/)

Kontakt pro dotazy
Marek Novák, tajemník Asociace
e-mail: info@askpcr.cz a tel.: 271 745 888
www.askpcr.cz

část

