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ŘÍZENÍ VĚDOMÍ 
BM  Bewusst(Sein)-Managen



Cíle moderních přístupů k bezpečnosti práce a ochrany zdraví jsou:

- Zavedení trvalých změn v kultuře práce a bezpečnosti
-  Zavedení procesu trvalého rozvoje
-  Samostatné, sebe-odpovědné a týmové jednání: vytvoření jasné Organizace odpovědnosti
- Žádné nehody a žádné zameškané pracovní dny
- Snížení ztrát a nákladů

Náš koncept Řízení vědomí (BM Bewusst(Sein)-Managen) představuje nový přístup v problematice bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví. Může vyvolat trvalé změny fi remní kultury a vést k otevřenému, přímému a konstruktivnímu přístupu 
při zvládání slabých stránek bezpečnosti práce. 

Vycházíme z kultury bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která ve fi rmě panuje a z hlavních 
principů lidského chování. Na jejich základě pomáháme našim klientům motivovat 
pracovníky k bezpečnému chování a trvalému růstu uvědomění v oblasti bezpečnosti. 



Jednotlivé kroky procesu Řízení vědomí:

1. BM-Analýza
 Na jejím základě je změřena úroveň kultury a vědomí bezpečnosti ve fi rmě.

 2. Strategie zvyšování vědomí bezpečnosti
  S využitím výsledků BM-Analýzy je možné defi novat cíle v oblasti bezpečnosti a stanovit optimální strategii k jejich dosažení. 

  3. Zavedení nástrojů bezpečnosti vycházejících z lidského chování
    Naše nástroje (realizované prostřednictvím školení, tréninků, seminářů a koučování) představují nový kvalitativní stupeň ve srovnání s již 

existujícími řešeními. Důvodem je to, že jsou plně založené na principech lidského chování a orientované na změny chování.

   4. Konzultace pro vedení na téma: „Jak vytvořit Organizaci odpovědnosti“
    Často se stává, že pro nadřízené není jednoduché požadovat po zaměstnancích bezpečný přístup založený na principech chování.

    5. Audity bezpečného chování a Řídící výbor
     Ke změnám chování nedojde bez kvalitní kontroly.

     6. Školení BM-Manažerů pro fi rmu
       Vyškolení BM-Manažeři budou schopni zajistit pokračování procesu. Budou moci denně řídit a podporovat Řízení 

vědomí ve společnosti.

      7. Opakovaná BM-Analýza a BM-Koefi cient
       Srovnání výsledků (benchmarking), vyhodnocení tvrdých a měkkých faktorů.

BM-Koefi cient 
Tvoří originální část BM-konceptu fi rmy Kirschstein & Partner. Dává možnost ukázat stupeň uvědomění bezpečnosti jak po stránce chování, tak po stránce 
technicko-organizační. 
BM-Koefi cient  umožňuje spojení hodnocení tvrdých a měkkých faktorů tak, aby bylo možné stanovit aktuální změny chování. Ukazuje jednak výchozí 
situaci, tak i potenciál pro další zlepšení v oblasti rozvoje kultury bezpečnosti práce.
Umožňuje sestavení vnitrofi remní srovnávací analýzy úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví a zároveň i porovnání dosažených výsledků s vedoucími 
společnostmi (benchmarking).
 

Řízení vědomí
Představuje psychologický přístup k bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Pro svou fi rmu si můžete vybrat Řízení 
vědomí jako kompletní program, nebo máte možnost vyzkoušet jen některou jeho část. Můžeme pro Vás rovněž 
vypracovat inovativní řešení přizpůsobené přesně potřebám Vaší společnosti.
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Germany
Wrangelstrasse 101

20253 Hamburg
 e-mail: offi ce@kirschstein.org
 web: www.kirschstein.org
 tel.: +49 40 422 11 90
 

Czech Republic

e-mail: czech@kirschstein.org
web: www.kirschstein.org
tel: +420 775 022 032

K i r s c h s t e i n  &  Pa r t n e r
Kompetenz für Angewandte Psychologie

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, LEADERSHIP
Více než 25 let jsme experty v oblasti změn lidského chování. Specializujeme se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Řízení vědomí tvoří pouze jednu 
část našeho portfolia. 
Zaměřujeme se na zvyšování uvědomění ve sféře bezpečnosti, což má pozitivní vliv na kvalitu i fi remní kulturu v dané společnosti.

S našimi nástroji, metodami a zkušenostmi Vám pomůžeme k dosažení Vašich cílů 
v oblasti bezpečnosti.

Bezpečnost práce formou 
zábavy a týmové hry 
 KARTY NA STŮL! 
 ve třech variantách:
 • Olympijský závod
 • Den bezpečnosti
 • Balíček: „Udělej si sám“

Naše nástroje
 • Minuty pro bezpečnost
 • Moderovaná analýza rizik
 • Audity bezpečného chování
 • Šetření nehod a událostí
 • Rozhovory na téma bezpečnosti

Naše metody
 •  Konzultace pro management, koučování
 • Školení
 •  Semináře a vzdělávací akce: otevřené i 

vnitropodnikové

VÍCE NEŽ 25 LET ZKUŠENOSTÍ VE ZMĚNÁCH CHOVÁNÍ


