Institut pro veřejnou správu Praha
pořádá

seminář na téma

Age management: zaměstnanec a kolega 50+

Termín:

7. listopadu 2012 od 9:30 hod. (předpokládaný konec je v 16:00 hod.)

Místo konání:

Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově,
Ke Stadionu 1918.

Celospolečensky aktuální téma problematiky
stárnutí populace a začleňování osob ve
vyšším produktivním věku do pracovního
procesu je jedním ze zásadních politických
témat současnosti. Na semináři bude
k tématu přistoupeno z několika úhlů
pohledu, například ze strany zaměstnavatele
či ze strany personalisty a člověka
zodpovědného za nábor zaměstnanců.
Příspěvky k tématu přednesou zástupci
organizací, které se danou problematikou
zabývají na společenském poli, neméně důležité informace zazní od zástupců centrálních
státních úřadů, které mají dané téma ve své gesci. Zajímavým pohledem bude pak
i vystoupení představitele České asociace pojišťoven. Seminář přináší aktuální informace
a zároveň působí osvětově v rámci právě probíhajícího Evropského roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity.
Cena semináře:

1 080 Kč / 880 Kč (zvýhodněná cena platí pro účastníky setkání
s personalisty 8. 11. 2012)

Občerstvení:

O přestávce bude k dispozici káva/čaj, voda, sladké pečivo. V místě konání
semináře je možné objednání oběda v ceně 110,- Kč (objednávky
nejpozději do 12:00 předchozího dne).

Více informací o obsahové stránce kurzu:
Lenka Hronová, tel.: 224 241 279, mobil: 733 129 063, e-mail: l.hro@institutpraha.cz
Přihlášky prosím posílejte e-mailem Janě Francové na adresu j.fra@institutpraha.cz,
tel.: 974 863 524.

Program semináře
9:30

Zahájení semináře

9:35–10:15

Seznámení s problematikou age managementu
PhDr. Aleš Hradečný, moderátor semináře

10:15–11:00

Národní strategie podporující pozitivní stárnutí na období let 2013–2017
Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministra práce a sociálních věcí

11:00–11:15

Přestávka na kávu

11:15–12:00

Představení „Strategie age managementu v ČR“
Mgr. Ilona Štorová, vedoucí projektu „Strategie Age Managementu v ČR“

12:00–12:45

Pohled na zaměstnanost věkové skupiny 50+ z pohledu rovných příležitostí
Mgr. Nina Bosničová, Ph. D., Gender Studies, o. p. s.

12:45–13:30

Přestávka na oběd

13:30–14:15

Age management v praxi magistrátu
Mgr. Tereza Coufalová, MBA, vedoucí personálního odboru Magistrátu
města Plzně

14:15–15:00

Zkušenosti se zaměstnáním cílové skupiny 50+ ve správním úřadě
Mgr. Stanislav Měšťan, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

15:00–15:45

Přístup k age managementu a zkušenosti s ním v komerční společnosti
Ing. Zdeněk Šimek, personální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

