ZÁPIS
ze zasedání Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro vzdělávání
starších dospělých
konané dne 1. prosince 2014 v Praze
Prezence
Přítomni
Ilona Štorová
Ivo Rašín
Michal Šerák
Erika Konupčíková
Veronika Trýsková
Naděžda Špatenková
Petra Hirtlová
David Kryštof
Antonie Ondrouchová

Mirka Maťátková
Milada Záborcová
Jaroslav Dostál
Michaela Tureckiová
Magdalena Edlová
Zdeněk Weber
Naďa Kuhnová

Omluveni:
Julie Kukanová, Radomíra Houšková, Lenka Kamanová, Iva Buršová, Lenka Klímová, Klára
Nehodová, Veronika Boušková Petr Adamec, Naďa Vlčková

Průběh zasedání
Ivo Rašín všechny přítomné přivítal a nastínil průběh zasedání. Vysvětlil delší pauzu v
jednáních.
Dále zopakoval závěry ze zasedání pracovní skupiny ve Smržovce, v červnu 2014.

1. Konference pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých
„Vzdělávání 3. věku, příležitost pro společnost“ 3. ročník.










Ivo Rašín informoval o možnostech organizace konference v Praze nebo
Boleslavi.
Erika Konupčíková nabídla možnost uspořádat konferenci v Praze, v hotelu
Amarilis nebo Parkhotel.
Ivo Rašín navrhnul prostory v Mladé Boleslavi – VŠ Škoda auto.
Pracovní skupiny schválila konání konference v Boleslavi.
Kancelář AIVD ČR bude zajišťovat organizaci programu a vydání sborníku
z konference tak, aby byl vydaný již na konferenci.
Sborník bude obsahovat příspěvky ve formátu souvislý text 2 – 3 strany.
Termín konference byl stanoven na 19. února, doprovodný program na 20. února
2014.
PS schválila úvodní představení konference v Senátu Parlamentu ČR pod
patronací pana senátora Jermáře. Termín konference v Senátu 4. února –
kancelář AIVD požádá o zajištění velkého sálu v Senátu ČR.
Program konference v Boleslavi: 3 sekce = 9 témat.
o Sekce 1:Vzdělávání seniorů
o Sekce 2: Profesní vzdělávání starších dospělých a Age management





o Sekce 3: Příprava na stáří.
Sekce Age managementu bude pokryta z projektu Implementace age
managementu v ČR – projekt AIVD ČR.
Návrhy jednotlivých příspěvků pošlou členové skupiny do 21. prosince 2014 na email rasin@ssskolemb.cz, v kopii reditel@aivd.cz
Lektoři budou mít zdarma ubytování, nebudeme ovšem platit lektorné. Bude
ponechán předchozí formát konference a společenský večer ve čtvrtek a
doprovodný program v pátek.

2. Různé
Antonie Ondrouchová (MŠMT, oddělení strategie a mezirezortních agend) informovala o
aktuálním vnějším připomínkovém řízení, které od dnešního dne běží k materiálu „Národní
akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“ (NAP). Dokument bude
zaslán ředitelce AIVD ČR, následně všem členům PS se žádostí o zaslání připomínek na
adresu antonie.ondrouchova@msmt.cz do 10. prosince 2014.
Nově byla ustanovena Pracovní skupina na podporu vzdělávání a dobrovolnictví Rady vlády
pro seniory a stárnutí populace (dále jen Rada). Členem Rady a předsedou uvedené
pracovní skupiny byl 15. října 2014 jmenován náměstek ministra pro legislativu a strategii
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. První zasedání pracovní skupiny bude svoláno po Novém
roce. Platforma Rady poskytne prostor pro debatu o tématech, jako je např. vzdělávání
starších dospělých, rozvoj mezigeneračních center, dobrovolnictví seniorů apod.
Dr. Šerák informoval o práci na metodice Lektorských kompetencí pro vzdělávání seniorů.
Dr. Šerák informoval o vydání nové publikace: Nové trendy ve vzdělávání seniorů, která je
volně ke stažení na stránkách AIVD ČR nebo Facebookovém profilu AIVD ČR nebo zde:
https://gerontolodzy.wordpress.com/
Mgr. Štorová informovala o aktivitách projektu Implementace age managementu v ČR. Nové
aktivity jsou v oblasti školení – lektorů, pracovních lékařů a pracovníků v poradenství. Také
vyšla nová publikace Implementace age managementu v ČR, ke stažení na stránkách AIVD
ČR.
V Praze dne 1. 12. 2014
Zapsala: Erika Konupčíková
Schválil: Ivo Rašín

