FM Institute, s.r.o.
Upozorňujeme na novinku v naší nabídce
• Nová řada seminářů/webinářů nazvaná „Desatero FM“

Podrobnější informace na druhé straně
Výběr z dlouhodobě ověřených vzdělávacích aktivit nabízených společností FM Institute
1. Rekvalifikační kurz manažera v oboru facility management (vč. správy majetku) – 28. běh kurzu
Jedinečné, MŠMT akreditované vzdělávání v tomto oboru, které se koná pravidelně od roku 2008. Certifikaci získalo
500 odborníků, převážně z organizací, které FM služby nakupují, resp. ji zajišťují pro své zaměstnance.
Kurz je 15denní, koná se pravidelně každou středu (9–17). Do konce června je nabízen s 15% slevou. Začíná 5. 10. 2022.
Podrobnější informace včetně možnosti registrace a sestřihu krátkých video ukázek jednotlivých seminářů na našem webu.

2.

Minikurz facility manažera „5 z 15“
Pro zájemce o 5 vybraných seminářů z nabídky celého rekvalifikačního kurzu je připraven „Minikurz 5 z 15".
Zájemce si může vybrat 5 libovolných témat (dní) z celé nabídky rekvalifikace. Absolvent tohoto minikurzu získá osvědčení
o absolvování konkrétních seminářů. Tento minikurz není certifikován MŠMT.
Podrobnější informace včetně možnosti registrace naleznete na našem webu.

3.

Jednotlivé semináře rekvalifikačního kurzu
Pro zájemce o jednotlivé semináře rekvalifikačního kurzu nabízíme možnost registrovat se jednotlivě na vybrané semináře.
Semináře si lze vybrat v prezenční formě, nebo ve virtuální podobě online webináře.
Obě formy jsou identické – jedná se o přednášku absolvovanou v posluchárně, nebo prostřednictvím internetu snímáním
lektora (kamerou a mikrofonem) v přednáškovém salonku hotelu Tristar, U Sluncové 14/71, Praha 8 – Karlín.

Další informace Vám rádi podáme osobně na čísle +420 602 226 403, nebo je naleznete na www.fminstitute.cz

Nová řada vzdělávání navzaná „Desatero FM“ připravovaná společností FM Institute
4. Desatero SW správy FM služeb a Facility managementu (jednodenní seminář/webinář)
Digitalizace služeb se významně také dotýká i služeb Facility managementu, správy a provozu budov a pestré palety
podpůrných procesů. Jejím hlavním představitelem je SW podpora pomocí systémů CAFM, a to jako samostatná součást
služeb nebo v kontextu realizace komplexní BIM koncepce při pořízení a zejména správě a provozu stavebních objektů.
Lektor: Jan Talášek
Termín: 10. 8. 2022 (9–17), Místo hotel Tristar/Congress – Praha 8, Karlín, + virtuálně na MS Teams; více zde

5. Desatero prevence rizik v oblasti BOZP a PO (dopolední seminář/webinář)
Je důležité se na BOZP a PO dívat s větším záběrem než jen s cílem splnění legislativních povinností. Tento
webinář/seminář je zaměřen na rizika v oblasti BOZP jako základního kamene veškeré prevence. Zároveň se jedná o
nejvíce problematickou oblast, která vyžaduje nejen administrativní zapojení, ale převážně o nastavení komunikace a
určení odpovědných osob.
Lektorka: Marie Homolková
Termín: 8. 8. 2022 (9–12:30), Místo hotel Tristar/Congress – Praha 8, Karlín, + virtuálně na MS Teams; více zde

6. Desatero převzetí bytové nemovitosti do správy od developera (dopolední seminář/webinář)
Webinář/seminář se bude prakticky zabývat desaterem, které je třeba dodržet při převzetí rezidenční budovy do správy
od prvního majitele. Jako budoucí facility manager se můžete objevit v roli prostředníka mezi správní společností –
výborem SVJ/BD a vlastníky.
Přednášející: Zlata Botero Vašková
• Termín: 8. 9. 2022 (9–12:30), Místo hotel Olympik – Praha 8, Karlín, + virtuálně na MS Teams; více zde
V nejbližší době připravujeme „Desatera FM“ na téma:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desatero novinek v zákonu 250/2021 Sb.
Desatero facility manažera (podle ISO 41000)
Desatero manažera ostrahy
Desatero správce budovy/areálu
Desatero údržbáře
Desatero odpadového hospodáře
Desatero BIM v praxi provozovatele
Desatero správce vozového parku

Pokud Vás napadnou jiná témata, která bychom mohli zařadit do nabídky, velice rádi přijmeme Vaše návrhy emailem na
ondrej.strup@fminstitute.cz nebo na telefonu +420 602 226 403.

Další informace Vám rádi podáme osobně na čísle +420 602 226 403, nebo je naleznete na www.fminstitute.cz

