
 

 

 

 

PRIORITY VÝBORU PRO ROK 2023 

„svět se mění vaším příkladem, ne vaším názorem“ 

 

Podporujeme naplnění poslání CAIM a koordinujeme aktivity, které směřují k 

růstu a profesionalizaci naší členské základny. Kultivujeme prostředí interim 

managementu v ČR, rozvíjíme informovanost, povědomí a know-how o interim 

managementu, cílíme na majitele a manažery firem. Smyslem je podpora členů, 

kteří pomáhají firmám s řešením jejich problémů, ale i celé české ekonomice se 

zvládáním problémů způsobených např. současnou hospodářskou situací. 

CESTA  

 Využijeme získání akreditace HK ČR pro zviditelnění práce IM – IH, RŠ, 
JDo, JD 

 Budeme usilovat o zavedení oboru IM na vysokých školách – RŠ, TK 

 Rozšíříme spolupráci s asociacemi IM v zahraničí - PP 

 Zapojíme se aktivněji do celorepublikových diskusí o posilování firem na 
trhu ČR a využijeme zkušeností IM pro předcházení krizových stavů – PK, 
JDo 

 Budeme podporovat spolupráci mezi členy a tvorbu CAIM interim 
manažerských týmů u klientů – IH, PK, PP, JDo 

 Prohloubíme dále spolupráci se spřátelenými profesními organizacemi s 
cílem zvýšení povědomí o IM a vytvoření prezentačních příležitostí pro 
členy CAIM – IH, PK, TK, JDo 

AKCE 

 Zrealizujeme 4 akce se spolupracujícími subjekty – IH, RŠ, JDo 

 Zapojíme se aktivně do akcí na MSV Brno – IH, JD 

 Připravíme minimálně 4 vzdělávací projekty pro odbornou nebo 
podnikatelskou veřejnost – RŠ, JDo, PK 

 Připravíme neformální setkání členů spojené se zážitkovým/kulturním 
programem - IH 

 3x ročně vydáme interní Zpravodaj – JD, MS 



 

 

 

 

 Uspořádáme kulatý stůl pro nové členy – PK, IH, JDo 

INTERNÍ ZLEPŠENÍ 

 Zapracujeme na procesu certifikace i přijímacím pohovoru – zvýšení kvality 
– PP, MS, JDo 

 Zapojíme nové členy v adaptačním procesu do práce v asociaci a přípravy 
inspirativních workshopů pro členy – IH, RŠ 

 Zorganizujeme tematické semináře pro členy (smlouvy, moderní čeština, 
práce se sítěmi, digitalizace procesů v práci IM atd. dle zájmu) – TK, JD, 
PK, IH 

 Připravíme dotazníkové šetření spokojenosti členů vč. získání námětů pro 
další interní zlepšení a výsledky využijeme pro další práci - JD 

MARKETING 

 Připravíme re-design webových stránek CAIM – TK, MS, JD 

 Vyrobíme další podcasty a videa s členy CAIM - JD 

 Posílíme aktivní komunikaci na LKDN a nastavíme kampaně na LKDN – 
RŠ, MS 

 Budeme aktivně komunikovat s médii a využívat příležitosti ve veřejném 
prostoru – JD, RŠ, PK 

 

Ján Dolejš, Petr Karásek, Jana Dronská, Iva Hovadová, Radka Šušková, 
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