ZÁPIS
ze zasedání Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro vzdělávání starších
dospělých
konané dne 23. března 2016 v Praze
Přítomni:
Jaroslav Dostál, Drahomíra Houšková, František Janeba, Lenka Klímová, Erika
Konupčíková, Mirka Maťátková, Klára Nehodová, Leopold Podmolík, Ivo Rašín, Michal
Šerák, Ilona Štorová, Markéta Šupplerová,Josef Šváb, Milada Záborcová, Richard Veleta,
Magdlena Edlová

Průběh zasedání
Ivo Rašín přednesl program jednání, program byl schválen.
1. Zhodnocení konference
2. Ustanovení a pravidla regionálních pracovišť na podporu Age Managementu.
3. Podpora publikace na vzdělávání starších dospělých

Body jednání
Kontrola zápisu ze 6. 1. 2016
Ivo Rašín provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání PS.

Zhodnocení konference
Konference měla příznivé hodnocení.
Představení konference v Senátu neovlivnila rozhodnutí účastníků o účasti na konferenci.
Převládal profesní zájem účastníků.
Velký důraz kladou účastníci na networkingovou část konference, na které bylo 50 %
účastníků.
U hodnocení vystupujících se objevovaly různé subjektivní názory na připravenost lektorů,
převládalo však pozitivní hodnocení.
Celkově 68 % účastníků hodnotilo program na 100% jejich očekávání, 28 % hodnotilo spíše
jako ANO.
Účastníci zhodnotili částku 800 Kč jako maximální denní příspěvek na konferenci.
Opět se ukázalo, že konference by mohla být více navštívena, pokud by byla v Praze.
Návrhy na změny byly v oblasti občerstvení, na překlady prezentace anglicky mluvících
prezentací a času pro diskuzi o příspěvcích.
Hodnocení je uvedeno v příloze zápisu.
Pro příští ročníky se rýsuje možnost spolupráce se slovenskou stranou, zájem byl z univerzit
v Bratislavě a Zvolenu.

Age management
Ilona Štorová poděkovala Radce Houškové za zprostředkování rozhovoru v Českém rozhlase,
na téma zaměstnávání 50+.
Další aktivity age managementu v minulých dnech byly v oblasti vytváření loga, podpůrných
promo materiálů a návrhy smluv a dohod.

AIVD ČR a AM by mohlo vytvořit konzorcium (viz graf) se zapojením regionálních zástupců –
členů PS.

Ivo Rašín navrhuje nastavit již konkrétní kroky pro realizaci, které usnadní práci regionálním
pracovištím.
Ilona Štorová dále informovala o školení Seniority, Personal a Company radaru, což jsou další
produkty FIOH ve Finsku. Jednání o licencích a využívání těchto produktů již bylo zahájeno.

Pracovní skupina Rady vlády pro vzdělávání starších dospělých,
dobrovolnictví a mezigenerační dialog
První schůzka – návrh na ucelený přehled o všech vzdělavatelích seniorské populace. Skupina
je poradní orgán Rady vlády.
MŠMT je odpovědné za fungování této PS a nebylo ani na tomto prvním zasedání.
Ivo Rašín vyjádřil názor, aby se členové AIVD ČR zasazovali o aktivizaci těchto PS, zástupci
PS jsou ve dvou skupinách a to PS VZSD, D a MD a PS Age management.

Metodická příručka pro vzdělávání starších dospělých
Michal Šerák vyzývá členy PS pro VSD, zda se chtějí podílet na metodické příručce pro VSD.
Ti, kteří mají zájem, by měli kontaktovat předsedu PS pro VSD. Ten kdo pracovní verzi příručky
neobdržel (nebo ji ztratil), ať zažádá předsedu PS o její zaslání.

Různé.
Naděžda Špaténková navrhla prostor pro spolupráci při příležitosti oslav U3V v Olomouci.

Příští zasedání PS je plánováno na 21. června 2016 – blíže k tomuto termínu bude provedeno
hlasování, o místě konání. (Praha, Brno, Olomouc)
Další zasedání bude 25. října 2016.
Erika Konupčíková informovala o kulatých stolech, o dalších projektech a novinkách v oblasti
DV.

Mirka Maťátková informovala o konferenci o stárnutí v kultuře, jejímž cílem je
zdůraznit význam kultury a umění v procesu aktivního stárnutí a také představit
příklady dobré praxe z Čech i zahraniční, z občanských iniciativ i veřejné správy.
Informace o konferenci najdete na tomto linku: http://www.nipos-mk.cz/?p=28049

Úkoly:




Dopracování příručky pro lektory k výuce seniorů.
Vytvoření propagačního letáku o práci PS VSD.
Aktivní zapojení regionálních pracovišť na podporu Age managementu

V Praze dne 23. 3. 2016
Zapsala: Erika Konupčíková
Schválil: Ivo Rašín

