PLÁN ČINNOSTI
na rok 2010
Zasedání orgánů SLM
 Sněm
Členů SLM v Poděbradech – 11.6.2010
 Rada
Min. 4x ročně, jednání se předpokládají většinou dvoudenní v některém z lázeňských míst,
jednodenní pak v sídle CzechTourism v Praze či Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče.

Prezentace SLM na veletrzích a výstavách
tuzemské:
 REGIONTOUR Brno – leden 2010
HOLIDAY WORLD Praha – únor 2010
 WELLNESS BALNEA PRAHA – září 2010



zahraniční:
 50+Burs Utrecht – září 2010
 TC Lipsko – listopad 2010

Realizace propagačních materiálů SLM, další činnost v oblasti propagace
lázeňství
Žádost o realizace projektu z Integrovaného operačního programu – IOP byla kladně
vyřízena.
Cílem projektu je propagace 36 lázeňských míst jako cílových destinací cestovního ruchu,
komunikovat a marketingově podpořit nabídku a atraktivity lázeňských míst.

Konferenční činnost SLM
 Uspořádání salonu lázeňství a konference SLM ČR – Karlovy Vary – na téma „ jedeme do lázní“
 Podpora konference CzechTourismem, celková částka: 400 tis. Kč.
 Účast členů SLM jako přednášejících na dalších konferencích svým tématem blízkých lázeňství a
cestovnímu ruchu.
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Další činnost SLM
 Zorganizování odborné exkurze - slovinská a maďarská lázeňská místa – květen 2010
 Setkávání členů při lázeňských slavnostech dle nabídek jednotlivých lázeňských míst.

Spolupráce SLM s partnery
 s Ministerstvem pro místní rozvoj
 s Ministerstvem zdravotnictví
Jednání o lázeňských statutech - vytvoření a schválení vzorového statutu pro jednotlivá lázeňská
místa.
 s Ministerstvem práce a sociálních věcí
0pětovné uplatnění žádosti na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Evropský sociální fond,
Operační program – Rozvoj lidských zdrojů, Název akce: Profesní vzdělávání pracovníků
v lázeňství.
 s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR
 se Svazem léčebných lázní ČR
Sestavení programu spolupráce mezi SLM a SLL a přijetí materiálu jednoznačně deklarujícího
tuto spolupráci.
 s CzechTourism
Prezentace českého lázeňství, partnerství v rámci konference SLM.

Zpracovali:
Lucie Říhová, Marcel Hule
2010
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