Plán činnosti CTI ČR na rok 2017

Činnosti CTI ČR dle platných Stanov a patří k nim:
Osvětová činnost
-

provádění a zajišťování odborných kurzů a seminářů v rámci celoživotního
vzdělávání ( AMOS, JOULE, Profesní kvalifikace apod…..),
školství v oboru (učňovské, střední odborné, vysokoškolské,
tvorba technické legislativy a technických norem v oboru,
odborná garance významných akcí v ČR : semináře, firemní dny, odborné
přednášky a konference (SHK, výstavy, soutěže apod…..)

Publikační činnost
-

časopis CTI INFO
publikace a rozhovory v jiných médiích
vydávání odborných doporučení ( Stavovský kodex apod….)
nové členské průkazy, registrační certifikáty CTI ČR, ceník publikací
vydávání odborných publikací, sborníků apod…..
vydávání cechovního kalendáře

Pořádání celostátních a mezinárodních soutěží
Soutěže určené ke zvyšování teoretické a praktické úrovně učňů pořádané pod hlavičkou
CTI ČR.
a)
Učeň instalatér
b)
Vědomostní olympiáda – pouze teorie

Spolupráce v rámci HK ČR
Aktivní spolupráce v představenstvu HK ČR
Rozvíjení spolupráce a propagace CTI ČR na krajské a okresní úrovni HK-ČR.

Rozvíjení vztahů s dalšími partnery a organizacemi:
Spolupráce s Veletrhy Brno,a.s., SPTZ, ČSTZ, ČKAIT a dalšími profesními společenstvy a
organizacemi na základě smluv o spolupráci.
Partnerství ,,Živnostník roku“ a ,,Firma roku“.
Rozvíjet partnerství CTI-ČR , Města a obce ČR.
Rozvíjet partnerství na mezinárodní úrovni.

K dalším činným aktivitám patří:
Stavovský kodex – jeho zásady a dodržování (usilovat, aby toto ocenění kvality postupně
získávalo čím jak nejvíce členů CTI ČR).
Ocenění firmám za jejich činnost na trhu – Výroční topenářské a instalatérské ceny
a uznání.
Ocenění výrobků – udělení Značky kvality.
Podporovat vznik krajských poboček kontaktních míst CTI ČR.
Nadále rozšiřovat členskou základnu cechu.
Konání společenských a sportovních akcí.
Zasedání prezidia a RK dle plánu zasedání.
Tento plán činnosti CTI ČR pro rok 2017 bude dle potřeby průběžně na zasedání prezidia
upřesňován. Kromě již konkrétně jmenovaných akcí, na které budou navrženy a
odsouhlaseny odpovědné osoby, budou na jednání prezidia zapracovávány další možné
činnosti Cechu.
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