ZÁPIS
ze zasedání Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro vzdělávání starších
dospělých
konané dne 4. listopadu 2015 v Praze
Přítomni:
Jaroslav Dostál, Petra Hirtlová, Lenka Kamanová, Erika Konupčíková, Mirka Maťátková,
Klára Nehodová, Ivo Rašín, Michal Šerák, Ilona Štorová, Josef Šváb, Milada Záborcová

Průběh zasedání
Ivo Rašín přednesl program jednání, program byl schválen.

Body jednání
Kontrola zápisu z 20. 5. 2015
Ivo Rašín provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání PS.

Aktuální informace o práci jednotlivých PS RV ČR členy AIVD ČR
Informace z Pracovní skupiny č. 4 Rady vlády „Na podporu vzdělávání a
dobrovolnictví“
Členové jsou I. Rašín, K. Nehodová
Tato PS znovu nezasedala a žádné další informace nejsou známy.
Informace z PS č. 2. „Na podporu zaměstnávání starších osob“, Rady vlády ČR pro
seniory a stárnoucí populaci
Členka: Ilona Štorová
V současné době bylo avizováno, že má dojít k vytvoření nové pracovní skupiny, není ovšem
jasný její mandát a náplň.
V této souvislosti předseda PS ve spolupráci s ředitelkou AIVD ČR napíše dopis na obě
dotčená ministerstva s dotazem na to, jak se plní NAP a usnesení vlády v oblasti přípravy na
aktivní stárnutí. Dále také budeme žádat obě ministerstva o určení zástupce k jednání s PS,
na MŠMT náhradu za Antonii Ondrouchovou.

Informace z jednotlivých sekcí PS VSD AIVD ČR
M. Šerák informoval o práci na publikaci k metodice výuky seniorů, která by měla vyjít
v rámci AIVD ČR. Konupčíková dořeší DPP za autorství a financování vzdělávacích aktivit
z AIVD.
Kostra obsahu publikace pro lektory bude poslána členům PS k připomínkování, doplnění a
dalšímu případnému rozpracování.
Knihu Edukace seniorů v nedávné době také vydala členka PS Naděžda Špaténková, ta je
zaměřena více na geragogiku a gerontodidaktiku. Publikace je k zakoupení u nakladatelství
Grada, u kterého mají členové AIVD ČR 20% slevu.
Ilona Štorová informovala o novinkách v oblasti Age Managementu. Pod hlavičkou Svazu
průmyslu byla vydána nová publikace I. Štorové: Age management pro zaměstnavatele se

zaměřením na starší pracovníky. Ke stažení je na stránkách AIVD ČR: http://aivd.cz/agemanagement-pro-zamestnavatele-se-zamerenim-na-starsi-pracovniky
V prvním pololetí roku 2016 vznikne potřeba alokace odborníků a lektorů v oblasti AM ke
spolupráci s AIVD, PS uvažuje o proškolení členů PS, aby se tak stali ambasadory AM v
krajích.

Plán činnosti pro další období
Konference 2016
Konference opět proběhne v únoru, popř. březnu v Mladé Boleslavi. Do konce listopadu
pošle Ivo Rašín termín a prostory. PS doporučila raději termín uprostřed týdne.
Cílová skupina konference byla určena jako: vzdělavatelé dospělých, neziskový sektor,
organizátoři vzdělávání, knihovny, kluby důchodců apod.
Program byl rámcově stanoven na:
Plenární zasedání – pozvaná osobnost, pohybující se v této oblasti (sociologové Jiřina
Šiklová a Jan Keller, psychiatr Cyril Höschl, gerontoložka Iva Holmerová, dokumentaristka
Silvie Dymáková etc.), dále zástupci ministerstev, Platforma pro evropské NNO, EBSN, Svaz
knihovníků SKIP, Epale apod.
Workshopy:
Příprava na stárnutí
Příprava firem na stárnutí zaměstnanců
Výměna zkušeností v oblasti vzdělávání seniorů a představení nových trendů
Představení konference v Senátu
Zažádat o záštity: MPSV, MŠMT a Senát.
Představení strategie AIVD ČR a práce Pracovní skupiny pro VSD, dále představení
konference a networking.
Age management
V horizontu 2 měsíců vytvořit kroky k marketingu AM do firem. Na začátku roku proškolit
vzdělávací a poradenské instituce, vytvořit materiály a argumentaci pro firmy a začít kampaň
v krajích. Pokud nejsou členové PS v krajích, je zde možnost zapojení i krajských
koordinátorů AIVD ČR.
Navrhnout rámcovou smlouvu s HK ČR.

Různé.
Erika Konupčíková provede revizi členů PS a těm, kteří projeví zájem předá členské listy
(akademickým pracovníkům)
Další zasedání PS je plánováno na 6. ledna 2016 v Praze.

Úkoly:


Sjednat schůzku na MPSV oddělení na stárnutí – nové oddělení vedené Janou
Ryšánkovou.








Sjednat schůzku na MŠMT oddělení strategie a meziresortní spolupráce – náhradu
za Ondrouchovou
Dopracování příručky pro lektory k výuce seniorů.
Dopisy na MPSV a MŠMT o plnění NAP a usnesení vlády.
Vytvoření propagačního letáku o práci PS VSD.
Sestavení programu konference.
Revidovat členy PS.

V Praze dne 3. 11. 2015
Zapsala: Erika Konupčíková
Schválil: Ivo Rašín

