
Stárnutí populace a důsledky demografických změn pro zaměstnavatele a společnost 

 

Tisková zpráva 

 
2. února 2017, Praha  

 
Ve dnech 3. a 4. února 2017 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskuteční 

mezinárodní konference za účasti delegátů z ČR, Itálie, Slovinska, Rakouska, Slovenska a 

Německa, jejímž hlavním cílem je otevřít ve střední Evropě debatu o strategii zaměstnávání 

stárnoucích zaměstnanců. 

 

Na konferenci mimo jiné vystoupí finský zakladatel age managementu Juhani Ilmarinen, bývalý 

vedoucí programu OSN zaměřeného na stárnutí populace Alexandre Sidorenko, bývalý vedoucí 

programu OSN zaměřeného na stárnutí populace či expert na sociální lékařství profesor Jan Holčík. 

 

Evropané se nikdy v historii nedožívali vyššího věku než nyní. Zároveň se ale v Evropě rodí stále 

méně dětí. Podíl důchodců a starších osob se v evropských společnostech neustále zvyšuje. Kolem 

roku 2060 budou na každého občana staršího 65 let připadat pouze 2 pracující, což je polovina 

dnešního stavu.  

 

„Jednou z klíčových výzev současnosti je prodloužení profesní kariéry pracujících. Aby lidé byli ochotni 

pracovat déle, musí se v práci cítit dobře a tešit se dobrému fyzickému a psychickému zdraví. 

Zaměstnavatelé musí proto stále více investovat do zlepšování pracovních podmínek a zvyšování 

kvality řízení,“ říká finský profesor Juhani Ilmarinen, a otec metody Work Ability Index.   

 

V rámci konference získá jedna z firem působících v České republice cenu za chytrý a inovativní 

přístup k age managementu na pracovišti. Tento koncept je v západní Evropě aplikovaný už po 

desetiletí, v České republice je jeho praxe teprve na počátku. Proto se rozhodli organizátoři 

konference pozitivní příklad ocenit a poukázat na něho. Zástupce oceněné firmy převezme cenu 

z rukou Miss World 2006 Taťány Gregor Kuchařové, předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci.  

 
„V roce 2008 jsem se pro podporu seniorů rozhodla intuitivně, byla to pro mě srdeční záležitost. 
Během téměř deseti let jsem se ale mnohému naučila a uvědomila si, jak je podpora seniorů důležitá, 
jak je téma stárnutí populace aktuální a také jak je někdy těžké přesvědčit lidi o problému, který je tak 
zákeřně plíživý.“ říká Taťána Gregor Kuchařová. 

 
Konferenci, která probíhá pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a 

Magistrátu hl. m. Prahy, pořádají Centrum aktivního stárnutí a společnost KEYNOTE. 

 
Pracovním jazykem konference je angličtina. 

 

Kontakt pro novináře a akreditace: Tomáš Bouška, bouska@keynote.cz, tel: + 420 601 593 991.  
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