ZÁPIS
ze zasedání Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro vzdělávání starších
dospělých
konané dne 9. března 2015 v Praze
Prezence
Přítomni:
Ing. Ilona Štorová, Age Management o.s.
Ivo Rašín, Služby a školení MB
Ing. Mirka Maťátková, MBA, ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.
PhDr. Jaroslav Dostál, EDOST s.r.o.
PhDr. Michal Šerák, Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK
Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR
Ing. Klára Nehodová, PEF ČZU v Praze
Dr. Milada Záborcová, Neziskovky.cz
Bc. Antonie Ondrouchová, DiS, MŠMT
Ing. Radka Soukupová, MPSV

Omluvení:
Mgr. Radomíra Houšková – VPŠ MV v Praze
PhDr. Yvonna Ronzová – RYCON Consulting s.r.o. Hradec Králové
PhDr. Michaela Tureckiová – ČVÚT – MÚVS
Mgr. David Kryštof – Eduscientas s.r.o.
Mgr. Petr Adamec – Masarykova univerzita v Brně
Bc. Veronika Trýsková – Marlin s.r.o.
Ing. Julie Kukanová – Julia s.r.o. Plzeň
Mgr. Lenka Klímová, MPSV
Ing. Lenka Kamanová, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně
PhDr. Eva Pešková – Služby a školení MB
Iva Buršová, RYCON HK
PhDr. Markéta Šnýdrová, ČVUT – MÚVS
Mgr. Kristýna Bredlerová
Mgr. Ivana Šindlerová, Evropská kontaktní skupina
Ing. Marta Koucká – MPSV

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

Body jednání
1. Kontrola zápisu z 1. 12. 2014
Ivo Rašín provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání PS.

2.


Zhodnocení konference Vzdělávání třetího věku, příležitost pro
společnost

Analýza dotazníkového šetření – Předseda PS přednesl přehled výsledků
dotazníkového šetření, ze kterého vyplývá celková spokojenost účastníků
konference.



Ke zlepšení příštích ročníků je důležité naplánovat více času na diskuzi, dořešit
stravování a občerstvení. Dále organizace odpoledních sekcí bude muset být více
regulovaná, zkrácena vystoupení, sjednocené přestávky a určeno moderování.
Celý, detailní přehled výsledků dotazníkového šetření je uveden v příloze zápisu.
Plán ročníku 2016 – členové mohou posílat náměty na příští ročník konference buď
ředitelce Konupčíkové nebo předsedovi Rašínovi.

3. Seznámení s ustavující schůzí Pracovních skupin Rady vlády ČR pro
seniory a stárnoucí populaci
- pozvaní hosté Bc. Antonie Ondrouchová, DiS - MŠMT a Ing. Radka Soukupová, ředitelka
odboru sociálního začleňování - MPSV představili Pracovní skupiny a význam jednotlivých
témat pro ministerstva.
PS č. 1 je zaměřena na Ochranu práv seniorů
PS č. 2 na podporu zaměstnávání starších osob – zástupcem PS pro VSD je zde I. Štorová
PS č. 3 pro rozvoj služeb pro seniory – ještě se nesešla, první zasedání bude v dubnu 2015
PS č. 4 na podporu vzdělávání a dobrovolnictví – zástupcem PS pro VSD je zde I. Rašín,
nově bude navržen i Michal Šerák.
MPSV vkládá do PS značné naděje, protože jsou v nich shromážděni odborníci a budou řešit
od terminologických problémů, až po návrhy řešení problémů.
Vzdělávání seniorů je v PS 4 řešeno primárně a MPSV v tom vidí velkou příležitost i pro VI, i
ve vztahu k zahraničním zkušenostem.
Bc. Ondrouchová informovala o ustanovujícím zasedání PS 4 – předsedou PS je náměstek
Mlsna.
Mezi předložená témata, kterým by se měla PS zabývat v roce 2015 je vzdělávání seniorů –
zejména U3V a virtuální vzdělávání, využití stávajícího vzdělávacího systému – SŠ A ZŠ.
Další témata jsou mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví seniorů.
Zápis z pracovní skupiny Rady vlády ČR pro seniory a stárnoucí populaci ještě nebyl
schválen, ale členové PS pro VSD s ním budou následně seznámeni.
I.Štorová informovala o PS č. 2, v rámci zaměstnávání by se činnost měla rozvíjet v oblasti
práce s jednotlivými věkovými kohortami pracovníků.
Seznam členů této PS č. 2 Rady vlády ČR pro seniory a stárnoucí populaci je následující:



Úkoly:

Definovat co je to mezigenerační komunitní centrum pro výzvy do OP pro MPSV. – členové
PS, poslat ředitelce Konupčíkové do konce března 2015
Definice standardů vzdělávání seniorů - posílat návrhy - členové PS, termín: konec 04 2015
Pokrytí vzdělávání seniorů v ČR - U3V - K. Nehodová
Pokrytí vzdělávání seniorů v ČR - muzea – M. Šerák
Pokrytí vzdělávání seniorů v ČR – knihovny – I. Rašín
Kontakty členů – kontrola – E. Konupčíková, společně se zasláním zápisu z PS pro VSD.

4. Různé
Členové PS navrhují uspořádání některých vzdělávacích akcí pro instituce a odborníky ve
vzdělávání starších dospělých – v oblasti lektorských dovedností a vzdělávacích potřeb
seniorů. Dr. Záborcová nabízí v této oblasti pomoc.
Termín zasedání příští PS byl po dohodě stanoven na 20. 05. 2015 v 10:00 hodin v Praze.
V Praze dne 9. 3. 2015
Zapsala: Erika Konupčíková
Schválil: Ivo Rašín

