Newsletter

január 2015

OBZRETIE SA ZA ROKOM 2014

Národná cena SR za kvalitu 2014
a Národná cena SR za spoločenskú
zodpovednosť 2014

XI. národná konferencia o kvalite

Kurz Manažér spoločenskej
zodpovednosti

Česko Slovenský odborný časopis
KVALITA

Rok 2014 bol pre nás:
Náročný - vykonávaním činností a aktivít, ktorými sa CVZP o.z. snaží vytvoriť platformu pre transparentnosť a kontinuitu zlepšovania produktov, procesov, služieb a efektivity riadenia organizáciám,
ktoré preukazujú snahu byť výnimočné, spoločensky zodpovedné a mať tendenciu k trvalej udržateľnosti týchto aktivít.
Smutný - pre nás všetkých, ktorí sme stratili dlhoročného kolegu a spoluzakladateľa CVZP, o.z. Lacka Majchráka. Ale my veríme, že sa na nás usmieva z kvalitárskeho neba spolu so slovenským guru
kvality prof. Matejom Bílým a obaja sú spokojní s tým, ako pokračujeme v realizácii ich myšlienok.
Inšpiratívny - v priebehu riešenia úloh a aktivít sme mali možnosť stretnúť množstvo nadšencov,
zanietených ľudí, ktorí nás inšpirovali k ďalším aktivitám združenia a možnej spolupráci. Našli sme
podporu jednotlivcov (výnimočné osobnosti) i jedinečných organizácií. Mnohé z týchto aktivít sa
pokúsime zrealizovať už tento rok.
Stmeľujúci - s radosťou a hrdosťou môžem skonštatovať, že sa nám podarilo vybudovať si skvelý tím
ľudí - zanietených a kreatívnych jednotlivcov (osobností), ktorí sú príkladom aj pre ostatných z pohľadu odbornosti, ľudskosti, húževnatosti, optimizmu... a do našich radov nám pribúdajú výnimoční
ľudia, naši priaznivci.
Plný očakávaní - ako sa podarí napĺňať naše poslanie a víziu, teraz môžeme konštatovať, bol to rok
tvorivej náročnej práce, ciele, ktoré sme dosiahli, vytvorili základ pre vykročenie do roku 2015.

•
•
•

Spoluorganizátor bezplatného informačného seminára k Národnej cene SR za kvalitu a Národnej
cene SR za spoločenskú zodpovednosť
Metodické a organizačné zabezpečenie priebehu súťaží k Národnej cene SR za kvalitu a Národnej
cene SR za spoločenskú zodpovednosť
Spoluorganizátor XI. národnej konferencie o kvalite
Vypracovanie modelu hodnotenie súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

cvzp@cvzp.sk

•

www.cvzp.sk

Zrealizované aktivity CVZP o.z. v roku 2014:
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Čo nás čaká v roku 2015?
V oblasti vzdelávania:
Od februára 2015 sa rozbieha kurz Manažér spoločenskej zodpovednosti. Kurz je venovaný osobám so
záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti manažérstva spoločenskej zodpovednosti, zamestnancom z podnikateľského prostredia i verejnej správy. Viac informácií na www.cvzp.sk
V priebehu roka sa budú realizovať ďalšie kurzy a školenia – viac na www.cvzp.sk:
V oblasti projektov:
• Spoluorganizátor informačného seminára k Národnej cene SR za kvalitu a Národnej cene SR za spoločenskú zodpovednosť
• Spoluorganizátor Národnej ceny SR za kvalitu 2015 a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
2015
• Organizátor konferencie Kvalita a spoločenská zodpovednosť v automotive
• Organizátor seminárov spojených s best practice aktivitami v oblasti verejnej správy, podnikateľských
subjektov
• Spolupráca pri realizácii projektov EÚ so zahraničnými partnermi (model CAF, model výnimočnosti
EFQM, spoločenská zodpovednosť)
Pozn.: uvedené aktivity sú v štádiu uzavierania zmlúv, podrobnejšie informácie
budú postupne zverejňované na stránke www.cvzp.sk

V oblasti spolupráce:
Rozbehla sa spolupráca s mnohými organizáciami (podnikatelia), ale aj organizáciami verejného
a spoločenského zamerania, ktoré majú záujem o oblasti tvoriace portfólio CVZP o.z. – na Slovensku,
v Čechách i v zahraničí. Podrobnejšie informácie budú priebežne poskytované na www.cvzp.sk
V oblasti poradenstva:
Tak ako už bolo spomenuté, kolektív CVZP je tvorený z odborníkov s praktickými skúsenosťami (i teoretickými znalosťami) v oblasti zefektívnenia riadenia organizácie, manažérstva kvality, komunikácie,
problematiky verejnej správy, spoločenskej zodpovednosti, firemnej kultúry, riadenia ľudských zdrojov atď. (Náš tím na www.cvzp.sk) a dlhoročných poradcov, metodikov, manažérov kvality, školiteľov
a hodnotiteľov modelu výnimočnosti EFQM, modelu CAF a modelu spoločenskej zodpovednosti.
Z toho dôvodu sa oblasť poradenstva orientuje na horeuvedené oblasti pre podnikateľský subjekt, verejnú správy, vzdelávacie inštitúcie, samosprávy a pod. Poradenstvo je jedinečné a špecifické pre konkrétnu
organizáciu, ktorá prejaví záujem (priamo u klienta „na kľúč“).

Budeme radi, ak sa pridáte do našich radov k členom CVZP o.z. (individuálne alebo kolektívne) a prispejete k napĺňaniu poslania, vízie a hodnotám združenia. Podmienky členstva viď: www.cvzp.sk
Mediálnym partnerom CVZP, o.z. je Česko slovenský odborný časopis KVALITA, kde CVZP o.z. pôsobí ako
odborný garant časopisu.

redakcia@casopiskvalita.sk

www.casopiskvalita.sk
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Iveta Paulová
predseda CVZP o.z.
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Za celý kolektív všetko len to najlepšie v roku 2015
partnerom, členom, nadšencom, priaznivcom CVZP o.z. želá

