
Služby a školení MB, z. ú. v Mladé Boleslavi ve spolupráci s Katedrou andragogiky a 

personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Age management z. s., Asociací 

institucí vzdělávání dospělých z. s. a Českou asociací age managementu z.s.   

si Vám dovolují oznámit, že pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

POŘÁDAJÍ 

šestou konferenci se zahraniční účastí 

Vzdělávání 3. věku, příležitost pro společnost 
 

Cílem konference je poskytnout odborníkům pracujícím v oblasti vzdělávání starších dospělých a 

seniorů informace o aktuálních trendech majících dopad na organizaci, obsahy, podoby a cíle 

těchto aktivit. Představit vzdělavatelům a organizátorům vzdělávacích seniorských aktivit 

možnosti, jak přispět k aktivizaci starších dospělých nejen v ČR, ale i v rámci Evropy.  

Konference bude zároveň zaměřena na příspěvky v oblasti age managementu s cílem podporovat 

komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti, včetně 

zapojování starších dospělých zpět do pracovního procesu.  

Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na 

příkladech dobré praxe a inovativních přístupech při řešení dané problematiky, a které budou 

obsahovat originální přínos apod. 

Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia.  

Konference se uskuteční dne 15. února 2018 (zahájení v 10:00 hodin) v Mladé Boleslavi 

v prostorách Vzdělávacího centra ŠKODA AUTO a.s. Na Karmeli. 

V případě, že máte zájem na konferenci se přihlásit již teď, vyplňte prosím elektronicky přihlášku 

zde: přihláška.  Bližší informace obdržíte po uzavření výběru příspěvků. 

Slavnostní představení konference v prostorách Senátu PČR se uskuteční dne 18. ledna 2018 

(zahájení v 14:00 hod.) 

V případě, že máte zájem zúčastnit se slavnostního představení konference, vyplňte prosím 

elektronicky přihlášku zde: přihláška. Bližší informace obdržíte s příspěvky do 20. 12. 2017. 

Pokud máte zájem o aktivní účast, vyplňte název a abstrakt svého příspěvku v přiložené přihlášce 

a tuto odešlete nejpozději do 20. prosince 2017.  

Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů, občerstvení a 

společenský večer, byl stanoven na 900 Kč. Studenti a senioři mají vstup na konferenci zdarma.    

Aktivně vystupující účastnící s příspěvkem budou mít vstup na konferenci a ubytování  
15. – 16. února 2018 zdarma.  
 
Přípravný výbor konference zašle 20. ledna 2018 všem přihlášeným účastníkům podrobné 

informace o způsobu úhrady konferenčního poplatku, o plánovaném průběhu konference a o 

zařazení vybraných příspěvků do programu konference.   

Přípravný výbor konference: 

PhDr. Michal Šerák, Ph.D., odborný garant v oblasti edukace seniorů 
Mgr. Ilona Štorová, odborný garant metodického řízení age managementu 

Mgr. Jan Dobeš, odborný garant implementace age managementu ve firemním prostředí 

Ivo Rašín, odborný garant za koncepci příspěvků 

Mgr. Naďa Kuhnová, odborný garant zodpovědný za organizaci konference 

 

https://docs.google.com/forms/d/1skSnpY0ngKgfnybsaPCjqvVpi1eIQf0b03mA9sRlYqY/edit
https://docs.google.com/forms/d/16_bHLKHE7y92GkY_2-4QuKesrykRyweBVhF-TdT84H0/edit

