ZÁPIS
z ustavujícího zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro vzdělávání starších dospělých
konané dne 28. května 2013 v Praze
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Zasedání
Projednání Jednacího řádu pracovních skupin AIVD ČR, o.s.


Mgr. Konupčíková přednesla znění Jednacího řádu pracovních skupin AIVD ČR, o.s. Členové
ustavujícího zasedání projednali jednací řád v navrženém znění a neuplatnili žádné
připomínky.

Volba předsedy a místopředsedy
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Členové ustavujícího zasedání navrhnuli Ivo Rašína předsedou PS. Ivo Rašín byl následně
jednomyslně schválen předsedou PS.
Předseda PS navrhnul do pozice místopředsedy: Ing. Ilonu Štorovou za oblast profesního a
firemního vzdělávání (Age management, 50+ atd.), a Ing. Kláru Nehodovou za oblast
aktivního stárnutí (zájmové a občanské vzdělávání starších dospělých). Členové ustavujícího
zasedání následně jednomyslně schválili Ing. Ilonu Štorovou a Ing. Kláru Nehodovou
místopředsedkyněmi PS



Důvody založení PS



Ivo Rašín představil základní důvody založení PS pro vzdělávání starších dospělých
Hlavním cílem je sdružit organizace, které nabízejí další vzdělávání starších dospělých anebo
se tímto zabývají za účelem spolupráce, výměny zkušeností, organizování společných akcí a
koncepční a metodickou podporu uvedenou v těchto oblastech:
o Další profesní vzdělávání starších dospělých.
o Zájmové vzdělávání starších dospělých.
o Občanské vzdělávání starších dospělých.
Zakládající členové pracovní skupiny s přihlédnutím k problematice vzdělávání starších
dospělých a podpory všech forem aktivního stáří, mají zájem vytvořit podpůrné, integrující a
vstřícné prostředí pro sebe i pro druhé. Jejich zájmem je podpořit solidaritu a soudržnost mezi
generacemi a zájem o situaci, těžkosti a preference starších lidí v České republice.



Cíl programu PS pro rok 2013








Vycházet z opatření Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let
2013 až 2017. Tento je přiložen k zápisu zde:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf
Sladit práci pracovní skupiny s tímto schváleným dokumentem, ve kterém jsou opatření,
jejichž plnění bude totožné se záměry této pracovní skupiny
Projednání účasti v PS se zástupci MŠMT a MZ ČR. (O: Ivo Rašín, Erika Konupčíková)
Implementovat práci PS do Pracovní skupiny pro age management v Radě vlády pro seniory a
stárnutí populace. (O: Marta Koucká, Ilona Štorová)
Zaměřit se na: Aktivní stárnutí
Age management
Osvětu (zapojení médií)
Zaměřit se na cílovou skupinu starších dospělých, která není omezena ani minimální ani
maximální věkovou hranicí.
Zaměřit se na změnu vnímání starších pracovníků ve firmách – cílená osvěta.

Různé




Členové byli vyzváni k zapojení do diskuze ke Strategii 2020 na webu MŠMT.
Členové PS vyzvali ke zřízení diskuzního fóra pro potřeby PS na webu AIVD ČR. (O:
Konupčíková)
Termín zasedání příští PS byl po dohodě stanoven na 10. září 2013 ve 17:00 hodin
v Olomouci.

V Praze dne 28. 5. 2013

Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková
Schválil: Ivo Rašín
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