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NÁŠ PRÍBEH
Na začiatku to bolo chcenie - akási túžba učiť sa, motivovať sa, či poradiť sa s
tými, pre ktorých slovo Lean neznamenalo iba profesijnú povinnosť, ale niečo
ako životné poslanie.
Práve tento dôležitý vnútorný pocit bol podnetom pre vznik prvých
neformálnych Lean stretnutí, ktoré boli odštartované v roku 2015 v malej
skupinke nadšencov a za dva roky sa naše počty rozrástli do výraznej šírky. Táto
jedinečná aktivita na dobrovoľnej báze umožnila účastníkom podeliť sa o svoje
myšlienky, starosti ale aj radosti a úspechy týkajúce sa aplikácie Leanu nielen v
pracovnom, ale i súkromnom živote.
Z neformálnych stretnutí aj formálne, z formálnych aj konferenčné a hranice
ponímania našej komunity zrazu pociťovali potrebu posunúť sa ďalej.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým členom a podporovateľom tejto
myšlienky, lebo práve ich podpora a nadšenie nás utvrdilo v rozhodnutí založiť
Lean Institute Slovakia.
Keďže táto inštitúcia je a stále bude dielom nás všetkých, veríme, že sa budeme
aj naďalej rozrastať a spoločne formovať dejiny Lean ﬁlozoﬁe na Slovensku.

„Len tí, ktorí si naivne mysleli, že dokážu zmeniť svet,
ho skutočne aj zmenit dokázali.“
– Steve Jobs –

VÍZIA
Vytvoriť stabilnú platformu pre aktívne združovanie sa Lean
expertov za účelom podpory integrácie inovatívnych myšlienok
Lean ﬁlozoﬁe do praxe a ich rozšírenie nielen v oblasti výroby, ale aj
ďalších sfér. Zároveň prostredníctvom globálnej spolupráce
povzniesť Lean na Slovensku na svetovú úroveň.

MISIA
Poslaním organizácie je vytvárať príležitosti na vzájomnú
komunikáciu členov Lean komunity s cieľom diskutovať, zdieľať
skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Zároveň
budeme neformálnym a formálnym spôsobom šíriť inšpiratívne
myšlienky, príklady dobrej praxe, otvorene komunikovať a
zvyšovať tým kvalitu aplikácie Lean princípov a nástrojov.

NAŠI ČLENOVIA
Našu základňu tvoria ako členovia korporátneho charakteru, tak i
kreatívni jednotlivci, ktorí majú záujem neustále sa vzdelávať,
zdieľať si otvorene svoje myšlienky a skúsenosti a spoločne tak
pretvárať svet okolo nás k lepšiemu.

'Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť; nie ľudí,
ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili.'
H. Rowlandová

AKTIVITY
INŠPIRATÍVNE STRETNUTIA
Neformálne a formálne stretnutia Lean nadšencov, organizácia
konferencií a ﬁremných workshopov, B2B, Benchmark.
CHYTRÉ TIPY
Široká škála „tipov a trikov“ uľahčujúcich Váš Lean každodenný
život – web odkazy, štandardy, case study, SW riešenia...

INŠPIRATÍVNE

STRETNUTIA LEAN KALENDÁR
LEAN 2 LEAN
VIDEá

LEAN 2 LEAN VIDEÁ
Pravidelné zdieľanie si názorov, praktických skúseností a
odporúčaní Lean profesionálov formou krátkych video článkov.
LEAN KALENDÁR
Komplexné informácie o zaujímavých podujatiach v rámci celého
sveta sústredené v prehľadnom kalendári.

CHYTRÉ
TIPY

ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
Publikácia odborných článkov, tvorba kníh, preklady zahraničných
publikácií, prezentačná a prednášková činnosť.
GLOBÁLNA SPOLUPRÁCA
Zdieľanie informácií o celosvetovom Lean dianí, t.j. zahraničné
aktivity, projekty umožňujúce globálnu spoluprácu.

ODBORNÉ

PUBLIKÁCIE

GLOBÁLNA

SPOLUPRÁCA

GLOBÁLNA SPOLUPRÁCA
Lean Global Network založený Jimom Womackom a Danom
Jonesom v roku 2007 je komunitou Lean lídrov s cieľom „robiť veci
lepšie“ prostredníctvom progresívneho Lean myslenia.
Lean Global Network prináša najlepšie poznatky o Lean
manažmente z celého sveta – od USA, štátov Európy až po
Japonsko, združuje príklady úspešných aplikácii metodológie
Lean zo všetkých priemyselných odvetví, prináša provokatívne
myšlienky a články, ktoré pomáhajú uvažovať ďalej ako za hranice
doterajšieho Lean myslenia.
Svoje ciele dosahuje prostredníctvom kvalitných vzťahov a
partnerstiev s jednotlivcami i organizáciami zo všetkých oblastí
života – priemysel, fakulty vysokých škôl, výskumní pracovníci,
členovia združení, zdravotnícke organizácie, vládne agentúry a
pod.
Sme hrdí na to, že od roku 2017 môže byť aj Lean Institute
Slovakia účastný tejto iniciatívy.

