ZÁPIS
ze zasedání Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro vzdělávání starších
dospělých
konané dne 20. května 2015 v Praze
Prezence
Přítomni:
Ing. Ilona Štorová, Age Management o.s.
Ivo Rašín, Služby a školení MB
PhDr. Michal Šerák, Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK
Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR
Mgr. Lenka Klímová, MPSV
Dr. Milada Záborcová, Neziskovky.cz
Iva Buršová, RYCON HK
Naděžda Vlčková, Bravona
Jan Bartoš
Josef Šváb, EUROCOM2000

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

Body jednání
Kontrola zápisu z 9. 3. 2015
Ivo Rašín provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání PS.

Informace z valné hromady AIVD ČR
Mgr. Konupčíková informovala o výsledcích valné hromady a prvního zasedání výkonného
výboru AIVD ČR. Do VV byla zvolena místopředsedkyně PS pro VSD, Ilona Štorová.
Cíle a priority nového VV budou představeny po 30. 6. 2015.

Informace z Pracovní skupiny č. 4 Rady vlády „Na podporu vzdělávání a
dobrovolnictví“
Aktuální informace o práci jednotlivých PS RV ČR členy AIVD ČR
Členové jsou I. Rašín, K. Nehodová
Témata probíraná na zasedání:
 Tematický okruhy vzdělávání seniorů
 Diskuze o VU3V
 Zahájení komunikace se školami o vzdělávání seniorů ve školách
 Využití Erasmus a dalších programů EU
 Návrh na právní ochranu starších osob

Informace z PS č. 2. „Na podporu zaměstnávání starších osob“, Rady vlády ČR
pro seniory a stárnoucí populaci
Jednání této PS proběhlo v duchu seznámení se s návrhem činnosti a jednotlivými členy.
Díky reorganizaci oddělení zabývajících se podporou zaměstnanosti starších osob na MPSV,
se další jednání PS pozdrželo.

Návrh na změnu předsedy PS VSD AIVD ČR
Ivo Rašín informoval o důvodech, které ho vedly k odstoupení od kandidatury na prezidenta
AIVD ČR a navrhnul Ilonu Štorovou do funkce předsedy PS z důvodu jejího zvolení do
výkonného výboru.
PS se usnesla, že změna předsedy není nutná a informace o činnosti PS může na zasedání
VV přednášet a skupinu zastupovat místopředsedkyně, Ilona Štorová.

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 ESF. Michal Šerák dále informoval o chystané publikaci polského kolegy o IT vzdělávání
seniorů a požádal o vydání publikace v AIVD ČR.
Ilona Štorová informovala o Age Managementu v AIVD. Dokončení projektu – modul pro
vzdělávání lektorů – na té by měla být postavena další naše činnost. Informovala o
možnostech pokračování projektů a aktivit v rámci prosazování am v ČR. V dalším období
vznikne potřeba alokace odborníků a lektorů v oblasti AM ke spolupráci s AIVD, to bude
prostor pro proškolené členy PS.

Plán činnosti pro další období
Konupčíková informovala o konferencích ICOLLE (15. – 16. 9. 2015), AEDUCA) 9. – 10. 10.
2015) a Výroční konference AIVD ČR 12.11. 2015), na kterých mohou členové PS vystoupit
a navrhnout témata projednávání.
Milada Záborcová navrhla zaměření PS a konference na celou populaci se zaměřením na
multigenerační spolupráce. Sladění pracovního a rodinného života ve směru k seniorům.

Různé.
Forma dalšího setkání PS byla po dohodě zvolena jako výjezdní zasedání a termín je
stanoven na 4. až 5. 9. 2015. V penzionu U Potůčku, Smržovka. Program bude zaslán
členům PS před jednáním.
Další zasedání PS je plánováno na 4. listopadu 2015 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
Předseda vyzval členy PS k zaslání podnětů na další konferenci
V Praze dne 20. 5. 2015
Zapsala: Erika Konupčíková
Schválil: Ivo Rašín

