Diskuzní panel ROLE A ÚKOLY FM ASOCIACÍ V DALŠÍ DEKÁDĚ.
Termín: Středa 21.11.2018, Brno, stavební fakulta VUT Brno.
Diskuzní panel si klade za cíl vyprovokovat diskuzi o smyslu a úkolech asociací. Rádi bychom,
kdybychom dokázali shromáždit a k diskuzi přiměli odborníky z různých koutů FM. Diskuzní
panel bude mít připravené otázky, o nichž si myslíme, že platí obecně. Nicméně, jako každý
diskuzní panel, je především otevřený otázkám z pléna, které i u nás dostanou přednost. Kdybyste se nemohli této akce zúčastnit, můžete nám své dotazy předat, stačí text otázky zaslat
e-mailem administrativa@ifma.cz s vyznačeným předmětem DISKUZE.
Chtěli bychom, aby se mezi účastníky objevili osoby z následujících skupin. Jeden účastník ze
sekce klientů, jeden ze sekce poskytovatelů, jeden ze sekce konzultantů, zástupce vzdělávací
instituce, ředitelka IFMA EU, prezident IFMA CZ a alespoň jeden zástupce ze sousední asociace.

Příklady otázek:
1. Představení účastníků Diskuzního panelu. Každý bude mít dvě minuty, aby se ve spolupráci s moderátorem představil.
1. Přednes toho, co udělala IFMA CZ v r. 2018. Je to dost anebo málo. Co chystáme do
budoucna.
2. Přednes toho, co udělala IFMA Europe v roce 2018. Diskuze je to dost anebo málo. Co
se chystá na příští rok. Spolupráce mezi asociacemi.
3. Jaká je současná role asociace IFMA (CZ?). Tzn., co jsou, dle Vašeho názoru, odpovědnosti asociace, jaké funkce má asociace vykonávat, co je v ohnisku zájmu asociace?
4. Jak je Evropská IFMA organizována, jaké mají lokální asociace prostředky a nástroje
ke splnění těchto funkcí? (6*4min = 24 min). Jaký je Framework k užší spolupráci?
5. Jakým způsobem je její činnost lokální IFMA financována? Nápady, jak financování
změnit či zlepšit.
6. Jakým způsobem může IFMA „podnikat“? Jak máme řešit nějaké společné projekty?
Může IFMA (neziskovka) generovat zisk?

7. Členská základna. Proč být členem? Kdo je členem a kdo není – analýza. Je struktura
členstva správná? Je orientace na Management oproti výkonu správná?
8. TZB-info: Jak velká část společností, které se zabývají správou budov v ČR je sdružena
v IFMA CZ. Jaký je rozdíl v „chuti“ být součástí profesní asociace mezi velkými klasickými FM společnostmi a malými, drobnými správcovskými firmami? Lze mluvit i o
rozdílech u společností se zahraniční matkou a ryze českými společnostmi? Co vlastně
členové očekávají a co jim asociace může nabídnout?
9. Máme co nabídnout pro rezidenční bydlení, pro správce toků, silnic, mostů, pozemků,…
10. Vzdělávání – přehled vzdělávacích aktivit a kursů v ČR. Jaké potřeby na vzdělávání má
FM veřejnost?
Celá akce by neměla trvat déle, než 120 minut. Když však bude diskuze přínosná a živá, budeme moci pokračovat déle.
Bez Vás to nepůjde. Přijďte, těšíme se na Vás.
Ing. Milan Hampl, prezident asociace IFMA.CZ

