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SPOLUPRÁCE V BEZPEČNOSTNÍ PREVENCI 
 
Centrum andragogiky a Doverville uzavřeli v březnu 2017 partnerství.  
 
„Hlavním důvodem spolupráce jsou nově se objevující bezpečnostní rizika a výzvy, se kterými se naši klienti 
potýkají. Chtěli jsme jim vyjít vstříc, a proto jsme se spojili s přední odbornicí na bezpečnost paní Veronikou 
Fáberovou a její společností Doverville s.r.o. Společně jsme vypracovali nabídku unikátních vzdělávacích 
programů, které přes to, že se zabývají bezpečnostní problematikou, nejsou určeny primárně pro bezpečnostní 
odborníky, ale naopak pro všechny manažery v podnikové struktuře.“ Říká majitelka společnosti Centrum 
andragogiky PhDr. Marie Jírů. 
 
„Se vzděláváním v oblasti podnikové bezpečnosti máme mnoho let zkušeností“ sdělila jednatelka společnosti 
Doverville s.r.o. Veronika Fáberová „ Manažeři si ne vždy uvědomují, jak svými rozhodnutími ovlivňují 
bezpečnost podniku. Připravili jsme sérii vzdělávacích modulů na 4 klíčová témata firemní bezpečnosti: Lidé, 
Majetek, Informace a Kontinuita podnikání. Samozřejmě jsme připraveni reagovat i na nové požadavky klientů, 
které vplývají ze současné situace na trhu práce – nedostatek pracovních sil, využívání služeb personálních 
agentur, dovoz cizinců“ 
 
Představení nových programů odborné veřejnosti již úspěšně proběhlo a zájem ze stran klientů je veliký. Proto se 
budou realizovat první vzdělávací akce již v dubnu 2017. 
 
 
O společnosti Doverville, s.r.o. 
Doverville, s.r.o., je česká společnost poskytující odborné veřejnosti vzdělání a poradenské služby v oblastech 
souvisejících s komerčně-bezpečnostními aktivitami, aktivitami v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů a 
protikorupční prevence u soukromých i veřejně-právních subjektů. Know-how společnosti pochází jednak ze sféry 
britského systému bezpečnostního vzdělávání a britského systému vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů, 
dále potom ze vzdělávacích materiálů, vodítek, postupů a případových studií ASIS International, UK Bribery Act a 
v neposlední řadě z více než dvacetiletých praktických zkušeností týmu společnosti. 
http://doverville.cz/cs 
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