Vás zve ná
INSPIRAČ NI A DISKUZNI ODPOLEDNE NA TE MA:

(NE)ZAMĚSTNANÍ 50+,
PRÁCE S NIMI FORMOU
STORYTELLINGU,
JEJICH PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
A MOŽNOSTI DO BUDOUCNA
Práhá, Evropský dům
(Jůngmánnová 24, 110 00, Práhá 1),

9. 11. 2015, 13 - 17 hod.

Projekt “Raising Strong & Resilient Communities” byl podpořen Evropskou Unií
v programu Erasmus+.

CO SE DOZVÍTE?
Jak generaci 50+ vnímáme ve společnosti? Jaký vliv na naše vnímání sehrávají média? Co si o
této generaci myslíme a co víme?
Proč nemohou lidé po padesátce najít práci? Jaké další problémy řeší? Jaké mají zkušenosti a
příběhy? Chtějí se o ně podělit? Dokáží své obavy a problémy veřejně vyjádřit? Jak se u toho
cítí?
Které přístupy v práci s touto skupinou lidí lze například využít? Jaká pozitiva přináší storytelling, tj. sdílení (vyprávění) příběhů pro samotné nezaměstnané? Jaké jsou příklady dobré
praxe a zkušenosti s touto metodou? Jakým způsobem jej lze využít pro práci s jinou
skupinou lidí (komunitou)?
Lze zkušeností a příběhů nezaměstnaných 50+ využít pro lobbing a zlepšení na správných
místech české sociální politiky?
Jakým způsobem lze nezaměstnaným nad 50 let dále pomoci? Fungují dočasná pracovní
uplatnění a pobídky? Pro jaké typy práce se hodí? Které typy práce jim lze snadněji najít?
Jak se ke generaci 50+ staví sami zaměstnavatelé? Jsou jim nápomocni, nebo spíše využívají
jejich slabšího postavení k bossingu? Existuje něco jako age management?
Přijďte, inspirujte se, diskutujte a buďte svědkem ukázek vybraných projektů!

PRO KOHO JE AKCE VHODNÁ?
-

-

pro zástupce veřejné správy, úřadů práce, pracovních agentur, neziskových a
vzdělávacích organizací, které se věnují (ne)zaměstnaným lidem nad 50 let,
pro zástupce firem, které mají mezi svými zaměstnanci kolegy nad 50 let,
pro zástupce veřejné správy, neziskových a vzdělávacích organizací a jiných iniciativ,
které se věnují úplně jiné skupině lidí, a chtějí získat metodickou inspiraci včetně
dobrých příkladů dobré praxe pro jejich vlastní práci s jinou skupinou lidí,
pro novináře.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Pošlete e-mail na ivana.klimentova@czechdex.cz s předmětem „Praha 9. 11.“! V rámci
e-mailu prosím uveďte název organizace, jména všech účastníků, kteří se akce zúčastní, a
jejich emailové kontakty. Vstup je zdarma. Kapacita omezena 50 účastníky. Během akce
bude zajištěno malé občerstvení.

Projekt “Raising Strong & Resilient Communities” byl podpořen Evropskou Unií
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PROGRAM AKČE
12:45

Přivítání

13:00

Úvodní slovo
Michal Štefan, projektový manažer, CZECH DEX s.r.o.

13:10

Celospolečenské vnímání generace 50+ a vytváření jejího mediálního
obrazu
Monika Červíčková, ředitelka, PLUS 50 o.s.

13:30

Prezentace svého problému veřejně? - to nikdy
Zuzana Mašátová, bývalá redaktorka ČT

13:50

Storytelling (vyprávění příběhů) jako metoda řešení nezaměstnanosti lidí
50+ skrze růst jejich angažovanosti a motivace
Michal Štefan, projektový manažer, CZECH DEX s.r.o. za mezinárodní projekt Raising
Strong & Resilient Communities

14:20

Podnikání po padesátce – příběhy našich klientů
Lucie Václavková, lektorka a poradkyně, GLE o.p.s.

14:40

Od příběhů k politice: jak Alternativa 50+ využívá zkušenosti svých klientů
a klientek ke zlepšování české sociální politiky
Kateřina Kňapová, socioložka, ALTERNATIVA 50+ o.p.s.

15:00

Společná diskuse po 1. bloku akce

15:20

Přestávka - káva, čaj, občerstvení

15:40

Uplatnění age managementu pro zaměstnavatele i pro starší pracovníky
Mgr. Ilona Štorová, vedoucí projektu „Strategie Age Managementu v České
republice“, AGE MANAGEMENT o.s., AIVD ČR

16:00

Projekt 50+ = nová šance - rekvalifikace nezaměstnaných osob starších 50
let na pracovníky v sociálních službách
Pavla Chalupová, koordinátorka projektu, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN

16:20

Než bude péče nad vaše síly - podpora zaměstnanosti pečujících pracujících,
dilemata zaměstnanců i zaměstnavatelů…
Jarka Švarcbachová, ředitelka, CENTRUM SEŇORINA

16:40

Společná diskuse po 2. bloku akce

17:00

Konec akce
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