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Age Management v regionech a využití přeshraniční spolupráce 
 

26. září 2012, hotel Voroněž, Brno, Česká republika 

V souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce 2012 a s ohledem na 
cíle strategie Evropa 2020 připravujeme Symposium na téma Age Management v nadnárodních 
regionech s akcentem na česko-rakousko-slovensko-maďarský region Centrope. Symposium bude 
zaměřeno na zásadní otázky a problémy, které vyvstávají v souvislosti se stárnutím obyvatelstva a 
které budou nevyhnutelně muset řešit jak podniky, tak instituce veřejné správy. Pokud mají regiony 
v budoucnu zvyšovat svou konkurenceschopnost, budou se muset naučit co nejlépe využít starší 
pracovníky. Přístupy a intenzita zaměření na age management se v jednotlivých městech a regionech, 
které jsou členy  Centrope1 liší a zatím v této oblasti byla navázána jen minimální spolupráce. 
V jednotlivých regionech chybí základní přehled o situaci v oblasti age managementu v sousedních 
regionech, a výměna zkušeností v této oblasti je tedy a zásadním krokem k udržitelnému 
hospodářskému růstu regionu Centrope. Dalším krokem by mělo být vytvoření tematických sítí a další 
výměna zkušeností mezi zeměmi. 

Symposium se koná pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka. 

 

 
09:30 – 10:00  káva, registrace 
 
10:00 – 10:10  úvodní slovo        
 
10:10 – 11:30  Rámcové podmínky pro Age management v Centrope na národních úrovních 
 

- Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministra práce a sociálních věcí, Česká 
republika – v jednání 

- Mag. Roland Hanak, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, Rakousko 

- Doc. PhDr.Rastislav Bednárik, CSc., Inštitút pre výskum práce a rodiny, 
Slovenská republika  

- Prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. Ústav pedagogických věd - Filozofická 
fakulta MU, Česká republika 
 

11:30 – 12:00  Panelová diskuse přednášejících společně s: 
 

- Ing. Alena Plášková, předsedkyně odborné sekce pro Společenskou 
odpovědnost organizací Rady kvality ČR 

 

                                                           
1
 Středoevropský region s názvem Centrope vznikl v roce 2003 jako společná iniciativa dvanácti měst a 

sousedících regionů z ČR, Rakouska, Slovenska a Maďarska. V roce 2010 byl pro podporu této přeshraniční 
spolupráce spuštěn projekt CENTROPE CAPACITY, jehož partnery jsou na české straně Jihomoravský kraj a 
statutární město Brno. Většinu projektu financuje Evropská unie z operačního programu Evropská územní 
spolupráce – Střední Evropa. 
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12:00 – 13:00   Oběd 
 
 
13:00 - 14:30  Age management funguje: Příklady dobré praxe (panelová diskuse) 
 

- Mgr. Ilona Štorová, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., Age 
Management CZ o.p.s, Česká republika 

- Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno - Zdravé město, Magistrát 
města Brna, Česká republika 

- Mag. Thomas Rihl, Job-TransFair, Rakousko 
- Ing. Ján Gramata, ERVES, n.o., Slovenská republika 
- RNDr. Ivan Koláčný, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pobočka Brno, 

Česká republika 
 

14:30 – 15:00  závěrečné shrnutí 
 
Moderátor: Doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D, hlavní manažer projektu Centrum inovace andragogických 
studií, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta 

Účastníky budou převážně personalisté jak z veřejné, tak ze soukromé sféry a zástupci regionů a měst 
Centrope. 

Jednacími jazyky jsou čeština/slovenština a němčina. Simultánní tlumočení zajištěno. 

Účast na symposiu je zdarma, počet účastníků je však omezen. Registrujte se tedy prosím na adrese 
kantor@euservis.cz do pátku 21.9.2012. 
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Age Management v regionech a využití přeshraniční spolupráce 
 

OREA Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno, Česká republika 

(GPS: 49°11'8.8"N,16°35'6.97"E) 

 

 
Při vjezdu na parkoviště prosím uveďte heslo CENTROPE 

 


