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EVROPSKÝ PROJEKT LOLER
‘VÝVOJ MEZINÁRODNÍCH ODBORNÝCH
STANDARDŮ ŠKOLENÍ A ZKOUŠENÍ PR
NEZÁVISLOU INSPEKCI VYBAVENÍ PRO PRÁCE
VE VÝŠKÁCH’ (LOLER)

CO JE TO LOLER?

CÍL PROJEKTU

LOLER je projekt trvající 24 měsíců (říjen 2011 – září 2013)

Cílem projektu je vytvoření jednotného evropského i mezi-

zaměřený na vytvoření školící techniky a kritérií inspek-

národního přístupu pro inspekci vybavení pro práci ve

ce vybavení na práci ve výškách za účelem předcházet

výškách (se zaměřením na arboristy) za pomoci splnění

nehodám a smrtelným úrazům na pracovišti, v souladu s

následujících dílčích cílů:

Evropskými předpisy pro práci ve výškách (LOLER - Lifting

• Zmapováním technik inspekce používaných v řadě

Operations & Lifting Equipment Regulations 1998).

evropských zemí a vývoj školících a hodnotících standardů.

PROČ LOLER?
LOLER pomáhá sjednotit postupy denní kontroly a periodické
kontroly vybavení pro práci ve výškách, zejména stanovením
přísných kritérií pro způsobilé pracovníky. Velký význam přínosu
projektu vyplývá z následujících skutečností:
1. Projekt přispívá ke snížení počtu nehod, ke kterým
dochází v důsledku selhání vybavení. Mnoha nehodám
bylo možné předejít, pokud by vybavení bylo podrobeno
důkladné revizi před jeho použitím.
2. Zvyšování odborné kvalifikace a rozšíření v rámci
Evropy podpoří ekonomiku EU a další spolupracovníky
po celém světě.
3. Pomocí evidence LOLER kontrolorů / inspektorů a
požadavku na jejich nepřetržitý profesní růst bude zajištěno
zachování nejvyšších standardů kontroly bezpečnosti při práci.
Zastřešující orgán pro evidenci vybavení kontrolorů a
inspektorů v Evropě i mimo ni:
Awarding Body Association (ABA) - mezinárodní nezisková organizace je složena z národních
certifikačních orgánů a vzdělávacích organizacích. Snahou řešitelů
projektu LOLER bylo najít organizaci, v jejímž zájmu je sjednocení norem po celém světě a správa evidencí kvalifikovaných
kontrolorů vybavení a jejich školitelů. ABA nyní zastupuje mnoho
evropských certifikačních institucí, úzce spolupracuje s Kanadským Vzdělávacím Institutem, v současné době upevňuje vztahy s
Australským Arboristickým Vzdělávacím Institutem, atd.
Více informací nalézt pomocí http://www.aba-skills.com
Tento projekt je financován Evropskou komisí, GR pro vzdělání a kulturu pod programem celoživotního učení Leonardo da Vinci.

• Analýzy nehod a smrtelných úrazů při práci ve výškách v
řadě evropských zemí a vyhodnocení jejich příčin (kde je
možné tyto podklady dohledat).
• Důkladný výzkum a vývoj možných nedestruktivních
zkušebních metod vhodných pro použití LOLER inspekce,
tj. zejména zařízení na zkoušení lan Robb/Nevrkla.

