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11. 2 Návrh programu semináře ke zvyšování povědomí o systému FTB uvnitř organizace
veřejné správy
1. Úvod
Seminář je navrhován jako jeden z nejúčinnějších komunikačních nástrojů pro efektivní a
jednotné informování zaměstnanců organizací veřejné správy při zavádění Systému FTB do
praxe. Vedle objektivní věcné informovanosti zaměstnanců může naplnit i podmínky vhodné
motivace a další komunikace pro úspěšné zavedení systému.
2. Cíl semináře
Cílem semináře je:
-

-

objektivně informovat o implementaci Systému FTB a jeho přínosech všechny strany
a osoby, které se budou podílet na realizaci a následné trvalé udržitelnosti Systému
FTB,
objektivně informovat o ICT nástroji a jeho přínosech pro všechny strany a osoby,
které budou program využívat při své každodenní praxi v řízení lidských zdrojů,
přesvědčit o vhodnosti a přínosech zavádění ICT nástroje, jeho inovativnosti a
efektivnosti,
vhodně motivovat všechny zúčastněné z hlediska zapojení a dopadů na jejich
dosavadní práci,
seznámit s věcným postupem a časovým harmonogramem zavádění programu,
seznámit s komunikačním plánem a nástroji pro zabezpečení informovanosti v dalším
období,
informovat o potenciálních příkladech dobré praxe implementace systému FTB,
pozitivně ovlivnit názory a postoje všech zúčastněných pro úspěšné zavádění.

3. Komu je seminář určen
Seminář je určen především pro členy vrcholového vedení a vedoucí pracovníky všech
stupňů řízení, dále i pro řadové zaměstnance útvarů řízení lidských zdrojů, organizace a
řízení, útvaru IT, a všechny další zaměstnance, kteří se na zavádění systému či jeho využívání
podílejí či v budoucnu podílet budou.
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4. Učební plán
Časová dotace semináře
Návrh rámcového rozvrhu:
4.1 Uvítání, úvod semináře
4.2 Proč systém FTB – vznik nápadu, krátký popis projektu
4.3 Seznámení s metodologií projektu
4.4 Aplikace a představení webovského nástroje
4.5 Praktická ukázka práce s webovým nástrojem
4.6 Zkušenosti z již realizovaných programů, praktické přínosy pro ŘLZ
4.7 Předpokládaný harmonogram realizace
4.8 Realizační tým
4.9 Komunikační plán
4.10 Diskuse, závěr semináře

4 - 5 hod.
05‘
10‘
40‘
30‘
90‘
30‘
15‘
10‘
10‘

5. Forma a metody výuky
Seminář bude konán formou klasických přednášek za podpory PowerPoint prezentace.
Samostatně bude provedena ukázka elementární práce s ICT nástrojem. Po skončení každé
přednášky a na konci semináře je třeba vytvořit dostatečný časový prostor pro diskuzi.
Pro realizaci semináře je třeba zajistit odpovídající prostory vybavené dataprojektorem, PC a
promítací plochou, případně interaktivní tabulí.
6. Lektorské zabezpečení
Lektorské zabezpečení semináře doporučujeme následující:
4.1
Člen vrcholového vedení organizace veřejné správy zainteresovaný na procesu
implementace /starosta, tajemník, personalista apod./
4.2- 4.5 Člen implementačního týmu - personalista ve spolupráci se specialistou IT příslušné
organizace veřejné správy.
4.6
Personalista či jiný vedoucí pracovník z organizace, která již systém FTB úspěšně
zavedla.
4.7 - 4.9 Vedoucí realizačního týmu připravující praktické aspekty zavedení systému FTB.
7. Studijní materiály
-

Stručná charakteristika a popis projektu FTB,
PowerPoint prezentace jednotlivých přednášejících ve formě pracovních sešitů,
prospektové materiály.
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