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Program a poradenství License to Care –

Povolení starat se se zaměřuje na vedoucí

pracovníky a rozvoj jejich dovedností měnit

kulturu organizace. Poskytuje ucelenou sadu

nástrojů a praktik na zavedení změn do

organizace.

Školící program License to Care – Povolení

starat se je komplexní rozvojový program, který

zahrnuje strategický workshop na definování

cílů a oblastí programu bezpečnosti práce,

měření pokroku a změn, nastavení programu a

interní komunikace. Spočívá ve školení

vedoucích pracovníků všech úrovní jako

interních školitelů (Train the trainer), kteří

zajišťují přenos žádoucího chování na všechny

zaměstnance.

Odstraňte neviditelné překážky z kultury bezpečnosti na pracovišti

License to Care – „Povolení starat se" je ucelený program pro zavedení kultury neustálého zvyšování bezpečnosti 

na pracovištích cestou rozvoje leadership dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace.
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Pavel Škoda

Senior konzultant v Integrated

Consulting Group. Přes 15 let

zkušeností v oblasti zlepšování

procesů a zavádění programů

Operational Excellence do

výrobních firem. Expert na metodiku

Lean Six Sigma a Lean

Management ve výrobě (školitel,

facilitátor a kouč).

+ 420 731 450 111

pavel.skoda@integratedconsulting.cz

ICG Integrated Consulting Group je evropská konzultační společnost působící ve 12

zemích, s týmem 140 konzultantů. Pomáháme organizacím růst prostřednictvím

provozní excelence, inovací, rozvoje leadershipu, řízení změn, transformace kultury a

poradenství v oblasti strategie.

Hlavní příčinou většiny nehod na

pracovišti jsou nevědomé lidské

chyby. Lidé nedodržují bezpečnostní

pokyny nebo základní pravidla,

a nezasahují, když vidí činnosti nebo

zvyky, které ohrožují bezpečnost.

Budováním kultury založené na

zpětné vazbě, rozpoznání rizik

a včasném zásahu se odstraňují

neviditelné překážky k dosažení vyšší

bezpečnosti.

Všímat si 

bezpečnostních rizik

na pracovišti a správně 

zasáhnout v případě 

nežádoucích situací.

Jak vybudovat kulturu 

založenou na zpětné 

vazbě a tím zvyšovat 

bezpečnost na 

pracovišti.

Jak přistupovat k řešení 

nebezpečných situací

a měnit chování 

zaměstnanců.

Přímé náklady na úrazy

● Náklady na zdravotní péči

● Náhrada mzdy

● Administrativa při vyřizování nároků poškozeného

Nepřímé náklady na úrazy

● Poškozená zařízení, vozidla a produkty

● Ztráty produktivity a kvality

● Přerušení procesu, ztráty výnosů

● Náhradní práce / přesčasy a trénink

● Všeobecné náklady na odpovědnost, vyšetřování

● Zvýšené náklady na pojištění

● Náklady soudního řízení

● Zhoršení vztahů se zákazníky a image organizace

3-4 x větší než 

přímé náklady

Náklady na úrazy a nehody

Bezpečnost je 

zodpovědnost a péče

o sebe a ostatní!

Chcete vybudovat organizaci, kde bezpečnost na pracovišti je skutečně 

na prvním místě.

Zaměstnanci nedodržují bezpečnostní pokyny nebo základní pravidla

a nezasahují, když vidí činnosti nebo zvyky, které ohrožují bezpečnost.

Potřebujete posílit manažerské dovednosti a změnit přístup k rizikům na 

pracovišti se zapojením všech zaměstnanců.

• Zaměření se na technická řešení

• Osoba odpovědná za bezpečnost

• Pokyny jsou jednorázově vytvořeny

• Příležitostné projekty a aktivity

• Bezpečnost je samostatný projekt

• Zaměření se na lidi

• Záležitostí všech zaměstnanců

• Pokyny jsou neustále aktualizovány

• Nepřetržitá práce

• Bezpečnost integrovaná v procesu

Od reaktivity

Od kontroly

K proaktivitě

K samořízení


