
Klub 
poskytovatelů

sociálních služeb



Kdo jsme:











Prezídium České manažerské asociace



Naše činnost:



Kolektivní a individuální členství



Deklarované 
přínosy členství:

•

•

•



Partnerské a spolupracující organizace



Spolupráce s vysokými školami











Jsme členem evropské rodiny manažerů



 27. května 2021 byl na valné hromadě zvolen nový prezident Maxime Legrand.

Maxime Legrand dosud působil jako 
generální tajemník CEC. Předtím pracoval 
jako manažer pro korporátní klienty v BNP 
PARIBAS, později jako ředitel pobočky v 
Paříži. Tato zkušenost mu umožnila 
regionální zapojení na evropské úrovni 
prostřednictvím Evropské rady 
zaměstnanců a organizace FECEC.

„Vzpomínám si na tyto roky velmi intenzivně, 
protože jsem převzal hlavní finanční 
odpovědnost za klíčové vnitrostátní dohody 
pro 40 000 francouzských zaměstnanců 
banky. Tento závazek a dosažené výsledky, 
stejně jako podpora mého svazu CFE-CGC 
a FECEC, mě přirozeně vedly k zapojení do 
CEC,“ říká Legrand. 



Členové ČMA se sdružují podle regionů a profesních zájmů

Regionální kluby Předseda klubu Telefon Email

Pražský manažerský klub Ivo Gajdoš 602 171 794 gajdos@cma.cz

RK Severovýchodní Čechy Marie Jírů 775 695 517 marie@centrumandragogiky.cz

RK Morava Marek Beneš 602 171 794 benes@cma.cz

Elite Klub MSK Adam Liška 731 594 886 liska@cma.cz

Oborové kluby Předseda klubu Telefon Email

Klub mladých manažerů Vilém Vrba 775 904 848 vrba@cma.cz

Klub manažerek Lenka Tomešová 607 654 276 lenkatomes@seznam.cz

Prognostický klub Bohumír Štědroň 602 686 004 Stedron@seznam.cz

Klub vzdělávání manažerů Simona Myslikovjanová 776 565 631 info@simyco.cz

Manažerský seniorský klub Jaromír Řezáč 732 581 142 jaromir.rezac@seznam.cz

Klub poskytovatelů sociálních 
služeb a pomáhajících profesí

Miroslav Jan Šramota 774 511 375 MiroslavSramota@seznam.cz
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Veřejné aktivity ČMA 
v první polovině roku 

2021











ČMA vzdělává své 
členy







Komunikační 
nástroje ČMA













Manažer roku 2019



Manažer roku 2020











Děkujeme za pozornost! ☺


